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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt 
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT 
  

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Cục Trồng trọt; Quyết định số 2472/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/6/2019 
Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt; 

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng 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 Biên bản phiên họp Hội đồng tư vấn thẩm định tiến bộ kỹ thuật được thành 
lập theo Quyết định số 126/QĐ-TT-CCN ngày 24/6/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Cây công nghiệp, cây ăn quả, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật sử dụng đèn LED.TL-
T60 WFR/9W điều khiển ra hoa thanh long tại khu vực phía Nam” (Phụ lục kèm theo). 

- Nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật:  

+ KS.Nguyễn Đoàn Thăng (Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông); 

+ PGS.TS Lê Văn Bé (Khoa Nông nghiệp - Trường ĐH Cần Thơ); 

+ Tham gia thực hiện: KS.Nguyễn Văn Trinh, ThS.Nguyễn Thanh Thiện (Công 
ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông), GS.TS Nguyễn Quang Thạch (Viện 
Sinh học Nông nghiệp Tất Thành). 

- Tổ chức có tiến bộ kỹ thuật được công nhận: Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích 
nước Rạng Đông và Trường Đại học Cần Thơ. 

Điều 2. Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Trường Đại học 
Cần Thơ, 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; Trưởng phòng Cây công nghiệp, cây ăn quả; 
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; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ KHCN&MT; 

- Website Cục Trồng trọt; 

- Lưu: VT, CCN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Lê Văn Đức 
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