
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN-TTBVTV Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật, Trung tâm Khuyến nông. 

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý giống cây trồng nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện. Qua kiểm tra hàng năm cho thấy đa số các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chấp hành các quy định của Nhà 

nước. Song vẫn còn tồn tại tình trạng sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông 

nghiệp không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các giống cây ăn quả lâu năm (nhân 

giống không qua nguồn giống được cấp chứng nhận cây đầu dòng). Để tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, tránh thiệt hại cho người nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1.  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về giống 

cây trồng nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

giống cây trồng (Luật Trồng trọt năm 2018, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Trồng trọt). 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng nông nghiệp 

trên địa bàn, đảm bảo giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh có chất lượng, 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng theo quy định của Nhà nước. Đặc biệt, đối với giống 

cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính, 

nguồn giống phải được lấy từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đã được công 

nhận. 

- Tiến hành rà soát các nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

để đề xuất bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đảm bảo đủ 

nguồn vật liệu nhân giống. Đồng thời, xem xét các giống cây trồng đặc sản, bản 

địa đã được người dân trồng từ lâu đời (Quýt, Lê, Hồng, Na, ...), lập hồ sơ đề 

nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng để đảm bảo 

điều kiện giống được sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn các tổ 
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chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng nông nghiệp theo 

đúng quy định của Nhà nước. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng 

nông nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy 

định của Nhà nước về giống cây trồng nông nghiệp; Xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân có hành vi vi phạm. 

- Hướng dẫn các tổ chức, các nhân đề xuất công nhận cây đầu dòng, vườn 

cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm và đề nghị công nhận đặc 

cách giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. 

- Thường xuyên cập nhật, công bố công khai các tổ chức, cá nhân đủ điều 

kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh trên Website của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Nghiên cứu ứng dụng các giống cây trồng nông nghiệp mới phù hợp với 

điều kiện sinh thái của địa phương có năng suất, chất lượng tốt để đưa vào cơ 

cấu giống, dần thay thế những giống cũ, hiệu quả thấp. Trong đó, ưu tiên phát 

triển những giống cây trồng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

3. Trung tâm Khuyến nông 

- Tăng cường công tác tuyên truyền người dân sử dụng giống cây trồng 

nông nghiệp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan chức năng công nhận 

và cho phép lưu hành; tập huấn, hướng dẫn gieo trồng theo đúng quy trình kỹ 

thuật để đạt hiệu quả cao nhất. 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình giống cây trồng mới có năng suất, 

chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái tại Lạng Sơn. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực 

hiện có vướng mắc, thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để có biện pháp xử 

lý kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TS-KTTH; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu  
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