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Lâm Đồng, ngày  28  tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy trình tạm thời sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển  

và tiêu chí sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 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 và PTNT tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc phê duyệt đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 – 2023; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và Thuỷ sản Lâm Đồng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tạm thời sơ chế, 

chế biến, bảo quản, vận chuyển và tiêu chí 10 sản phẩm nông nghiệp công nghệ 

cao tỉnh Lâm Đồng, gồm: hoa cát tường, hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền, hoa 

lily; bơ 034, cải thảo, chuối laba, dâu tây, xà lách, khoai tây. 

Điều 2: Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Lâm 

Đồng hướng dẫn việc triển khai thực hiện. 

Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thuỷ sản Lâm Đồng ; tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm nêu 

trên ; 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 các huyện, TP; 

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

- Lưu VT, CCQLCL. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Châu  
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