
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH ĐẮK NÔNG 
CHI CỤC PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /PTNN-TT     Đắk Nông, ngày           tháng 12 năm 2022 

V/v phổ biến các Quy trình  

kỹ thuật trồng trọt 

 

 

Kính gửi:  

     - Phòng Nông Nghiệp các huyện; 

     - Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa. 

 

Để ứng dụng các tiến bộ mới vào sản xuất trên địa bàn tỉnh, Chi cục Phát 

triển nông nghiệp giới thiệu, phổ biến các Quy trình kỹ thuật trồng trọt được Sở 

Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 426/QĐ-SNN, ngày 

05/10/2022, gồm 05 quy trình, cụ thể:  

1. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm;  

2. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch DVT cà phê dây đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;  

3. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch ngô lai đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm;  

4. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch lúa nước đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm;  

5. Quy trình kỹ thuật tạm thời trồng, chăm sóc và thu hoạch chanh dây 

(chanh leo) đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Đề nghị các địa phương phổ biến các quy trình kỹ thuật nêu trên đến các 

nông hộ, Hợp tác xã, Doanh nghiệp sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh được 

biết, áp dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất. 

(Các quy trình kỹ thuật đính kèm) 



2 

 

Đề nghị các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai, tuyên tuyền, phổ 

biến các quy trình kỹ thuật nêu trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 

- Liên hiệp Hội KHKT tỉnh;       

- Liên minh Hợp tác xã;                                       

- Hội Nông dân tỉnh;                              

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Trung tâm khuyến nông tỉnh; 

- Trang Web Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban lãnh đạo Chi cục; 

- Trung tâm DVKTNN các huyện, TP. Gia Nghĩa (t/h); 

- Lưu: VT, TT (Nh).   

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

 
Nguyễn Thiện Chân 
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