
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

                 

              Số: 675/QĐ-SNN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
             Lâm Đồng, ngày  09 tháng  12  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
  V/v ban hành Quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp 

 bệnh virus sọc thân (Tomato spotted wilt virus) hại cây 

 hoa cúc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

 Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng; 

 Theo đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình tạm thời phòng trừ 

tổng hợp bệnh virus sọc thân (Tomato spotted wilt virus) hại cây  hoa cúc trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng”. 

          Điều 2: Giao Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng hướng dẫn việc triển 

khai áp dụng quy trình vào sản xuất. 

Điều 3: Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV; tổ chức, cá nhân sản 

xuất hoa cúc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan 

căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 3;                                                                                                                                               

- UBND tỉnh (b/c): 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở NN & PTNT; 

- UBND TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương,  

   Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà; 

- Website:http://snnptnt.lamdong.gov.vn 

- Lưu VT, TTBVTV.                                                                                                            

                              KT. GIÁM ĐỐC 

                             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                             

Nguyễn Văn Châu 
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