
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - T do - Hnh phác 

S6:  .4.5O /QD-UBND Quáng Trj, ngày  .t8  tháng nám 2020 

QUYET DjNH 
V vic Phê duyt d tài: Nghiên ciii nhân giing và trng thu nghim 

cay Vanilla frong nhà hrói theo hiróng VietGap 
ti thôn Quyt  Tam, iA Tan Hçrp, huyn  Htrmg Hóa 

U' BAN NHAN DAN TINU QUANG TRj 

Can c&Lu2t Td chzc chmnh quyn djaphz4-ong ngày 19/6/2015; 

Can c&Lut Khoa hQc và Cong ngh ngày 18/6/2013, 
Can thNghj djnh s08/2014/ND-CP ngày27/01/2014 cza Chmnhphz quy 

djnh chi tiêt và hzthng dan thi hành mt sO diêu cza Luát Khoa hQc và COng 
ngh; 

àn cz Quyt djnh s 11/2016/QD-UBND ngày 31/3/2016 cza UBND tinh 
ban hành Quy ché quán các nhim vu khoa hQc và cOng ngh cap tinh Va cap 
ca sà tren dja bàn tinh Quáng Trj, 

án c& Qz.yt djnh s 726/QD-UBND ngày 18/3/2020 cza UBND tinh Phê 
duyt danh mic nhim v khoa hQc và cOng ngh cap tinh ('lan 1, nám 202Q); 

Theo d nghj cza Giám dAc S& Khoa hQc và COng ngh tii Ta trInh s 
57/TTr-SKHCN ngày 17/8/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt d tâi: Nghiên cüu nhân ging và trng thu nghim cay 
Vanilla trong nhà luài theo hu&ng VietGap ti thôn Quyêt Tam, xâ Tan Hqp, 
huyn Hrnrng Hóa, vji các ni dung sau: 

1. Ten d tài: Nghiên cüu than gi6ng và trng thu nghim cay Vanilla 
trong nhà luâi theo huàng VietGap tii thôn Quyt Tam, xâ Tan Hcip, huyn 
Htràng Hóa. 

2. Tt chic, cá nhân chü trI: 

T chüc chii trI: Cong ty TNHH Duy Prosper. 

Chü nhim: K5 su. Lé Tn Tiru. 

3. Nhthig ni dung chinh: 

3.1. Mic tiêu: Nghiên cihi nhê.n gi6ng vã trng thCr nghim cay Vanilla 
trong nhà luài theo h.ràng VietGap tçii thôn Quy& Tam, xä T Hçip, huyn Hithng 
Hóa, Quãng Tn, nhäm chuyn d6i cci cu cay trng, nâng cao nng sut, chit 
luqng và giá tn san phm trén mt don vj din tIch, to thj trueing du ra 
dinh, gop phn nâng cao thu nhp cho ngu&i nông dan. 
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3.2. Mile tiêu ci th: 

- San xuAt cay ging Vanila giâm horn; 

- Xây drng mô hInh san xut nông nghip theo hu&ng hUu co, gân vài ch 
bin thành san ph&n hang boa có chat luçing và giá tn cao, nhäm darn bâo tinh 
bn vüng trong san xut nông nghip, vüa dáp üng nhu cu tiêu dung và hithng 
dn xut khu, nãng cao hiu qua kinh t& xâ hi và môi tru?mg. 

- T chüc tip nhn con ngh, thrc nghim các bin pháp k5 thut áp 
dimg d xây drng mô hInh trong thu nghim cay Vanilla trong nhà luài theo 
hithng VietGAP d dánh giá khâ näng thIehnghi; khâ näng sinh tru&ng, phát 
tnen và hieu qua kinh te cua cay Vanila tren dia  ban Quang Tn. 

- Hoàn thin quy trInh k thut trng, thu hoach  vâ so ch Vanila. 

3.3. Ni dung th%rc hin: 
A A A * A . * , 

- HQc tp mo hmh nhan giong va trong cay vanilla trong nha lum theo 
huàng VietGAP tii Ngc Thanh, Phuc Yen, VTnh Phüc v&i si1r tham gia cia can 
bO Sâ Khoa hçc và Cong ngh tinh Quãng Tn. 

- Nghiên eiru nhãn ging cay Vanilla b.ng phucing pháp giãm horn. 

- Nghiên ciru trng thu nghim cay Vanilla trong nhà luâi theo huàng 
VietGAP ti tinh Quãng Trj. 

- Theo dOi dánh giá các chi tiêu sinh truâng, phát trin, sâu bnh, näng 
suAt, san krçing, hiu qua kinh t cüa rno hmnh; Hoàn thin quy trInh k thut 
trong, chain Soc cay Vanilla phu hcip tal  tmh Quang Tn. 

- Nghiên cüu hoàn thin Quy trInh thu hoach, bão quãn và so ch qua 
vanilla sau thu hoach. 

Xây dirngnhAn hiu hang hóa và dam bâo dy dü các diu kin d dua 
san pham qua vanilla kho thanh pham hru thong tren thj truang. 

- Xây drng ti.r lieu bang hInh ãnh và video qua trinh trng thir nghim và 
ch bin san phm qua vanilla khô thành hang hóa. 

4. Thb'i gian thyc hin: 36 tháng. 

5. Kinh phi thirc hin: 

Tng kinh phi: 1.147.500.000 dng .Trong do: 

- Ngun kinh phI sr nghip KH&CN tinh: 310.000.000 dng. 

(Ba tram mzthi triu ding) 

- Ngun khác (ngun tr cO cüa don vj chü trI): 837.500.000 dng. 

Diu 2. Giao Si Khoa h9c và Cong ngh th chuc thông báo kt qua xét 
giao trirc tip d tài nêu ti Diu 1, t chüc phê duyt thuyét rninh và k hçip 
dng thiic hin theo quy djnh hin hành. 
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Dieu 3. Quyet djnh nay co hiçu h1rc thi hanh ke tu ngay ky. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& các Si: Khoa hçc vâ Cong 
ngh, Nông nghip và PTNT; Chü tjch IJBND huyn Huàng Hóa, Giám dc 
Cong ty TNHH Duy Prosper, Thu truâng các ca quan, don vj lien quan chju 
trách nhim. thi hành Quyt djnh nay.!.  ijv 

Nui nhn: 
-Nhtrdiu3; 
- ChU tjch UBND tinh (b/c); 
-Ltru:VT,KHCN. 

 

Lê Dwc Tin 
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