
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Thanh Hóa, ngày       tháng 12 năm 2020 

V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

nghiên cứu chọn tạo, khảo 

nghiệm, xây dựng quy trình kỹ 

thuật và chuyển giao tiến bộ khoa 

học kỹ thuật giống cây trồng nông 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 496/TTr-VNN ngày 

23/11/2020 của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa về việc đề nghị tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, xây dựng quy trình kỹ thuật và 

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp, giai đoạn 

2021 - 2025 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 

6205/STC-TCDN ngày 23/11/2020 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Công văn số 4513/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 20/11/2020). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 

nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, xây dựng quy trình kỹ thuật và chuyển giao 

tiến bộ khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, cụ 

thể như sau: 

1.1. Nội dung thực hiện 

a) Nghiên cứu cơ bản 

- Thu thập, đánh giá, lưu giữ nguồn vật liệu cây trồng phục vụ công tác 

nghiên cứu chọn tạo cây trồng mới, bảo tồn nguồn gen. 

- Nghiên cứu chọn tạo giống lúa mới. 

- Nghiên cứu chọn lọc, duy trì các giống rau, cây màu. 

- Nghiên cứu chọn lọc, duy trì, nhân các giống cây hoa. 

- Khảo nghiệm tuyển chọn các giống cây trồng mới: lúa, cây rau, cây 

màu, cây hoa. 

b) Nghiên cứu ứng dụng 

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật mới trên các đối tượng cây trồng. 

- Nghiên cứu ứng dụng phát triển sản xuất hữu cơ cho các đối tượng cây 

trồng chính. 
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- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất hoa, cây cảnh. 

- Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây dược liệu, cây ăn quả mới có khả năng 

sản xuất tập trung. 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. 

c) Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng mô hình  

- Tập huấn chuyển giao các loại quy trình kỹ thuật mới, các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật. 

- Xây dựng mô hình trình diễn giống cây trồng mới, mô hình ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ 4.0. 

- Nhân rộng mô hình có hiệu quả ra các vùng sinh thái khác nhau trong tỉnh. 

1.2. Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến 2025. 

1.3. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh 

phân bổ hàng năm. 

2. Giao Viện Nông nghiệp Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, lập dự toán kinh phí hàng năm, trình duyệt theo quy định và tổ chức 

triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

3. Giao Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn 

bản chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Viện Nông nghiệp Thanh 

Hóa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, xây dựng quy 

trình kỹ thuật và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giống cây trồng nông 

nghiệp, cân đối nguồn vốn hàng năm, thẩm định dự toán kinh phí để tham mưu, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng đặt 

hàng với Viện Nông nghiệp Thanh Hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên và các nội dung thực hiện nêu trên; phối hợp với Sở 

Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ kết 

quả thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NN. (621.2020) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đức Quyền 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-02T23:01:13+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Đức Quyền<quyennd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-12-03T20:15:26-0800


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-12-03T20:15:48-0800


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-12-03T08:44:08+0700




