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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ thực vật 

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Căn cứ vào Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công 

nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp; 

Căn cứ vào biên bản họp ngày 21/5/2020 và biên bản họp ngày 22/5/2020 

của Hội đồng tư vấn thẩm định tiến bộ kỹ thuật về việc đánh giá hồ sơ đề nghị 

công nhận tiến bộ kỹ thuật: “Quy trình quản lý tổng hợp loài sâu róm thông 

(Dendrolimus punctatus Walker) hại Thông mã vĩ và Thông nhựa” và “Quy 

trình quản lý tổng hợp loài sâu róm 4 túm lông (Dasychira axutha Collenette) 

hại Thông mã vĩ và Thông nhựa”; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận tiến bộ kỹ thuật sau đây là tiến bộ kỹ thuật ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh vực bảo vệ thực vật: 

- Tên tiến bộ kỹ thuật: Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâu róm hại 

Thông mã vĩ và Thông nhựa. 

- Mã hiệu: TBKT 01-96: 2020/BVTV. 

- Nội dung chi tiết của tiến bộ kỹ thuật được ban hành tại phụ lục kèm 

theo Quyết định này. 

- Nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật: Đào Ngọc Quang, Lê Văn Bình, Vũ Văn 

Định, Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Hoài Thu, Bùi Quang Tiếp, Nguyễn Quốc 

Thống, Trần Viết Thắng, Phạm Quang Thu. 

- Tổ chức có tiến bộ kỹ thuật được công nhận: Trung tâm Nghiên cứu Bảo 

vệ rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 
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Điều 2. Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng; nhóm tác giả của tiến bộ kỹ 

thuật và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến tiến bộ kỹ 

thuật nêu trên để áp dụng vào sản xuất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Nghiên cứu 

Bảo vệ rừng, nhóm tác giả, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Vụ KHCN&MT (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Phòng HTQT và TT (đăng website); 

- Trung tâm Tin học và Thống kê (đăng website);  

- Lưu VT, KH. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

Nguyễn Quý Dương 
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