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Kính gửi: 

 

UBND các huyện, Thành phố 

  

Qua kiểm tra, theo dõi trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 796 tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: 11 doanh nghiệp, 08 HTX 

và 777 hộ gia đình, cá nhân), số lượng cây sản xuất gieo ươm hàng năm đạt trên 

320 triệu cây các loại, các đơn vị SXKD đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện sản 

xuất như nguồn nước tưới đảm bảo, có kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất gieo 

ươm, tỷ lệ cây giống từ khi sản xuất đến khi xuất vườn đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên công 

tác quản lý giống cây trồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Hầu hết các đơn 

vị sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện việc thông báo kế hoạch sản xuất và báo 

cáo kết quả gieo ươm về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định; không lập sổ 

sách, biểu theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh (chỉ có những vườn ươm có 

cung cấp cây giống cho các chương trình trồng rừng sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, nhưng còn mang tính hình thức); mặc dù cây 

giống đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhưng chưa chứng minh được nguồn 

gốc, xuất xứ (trên 90% số vườn không lưu giữ hồ sơ nguồn gốc xuất xứ của vật 

liệu giống đưa vào sản xuất),... Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều hộ gia đình, cá 

nhân sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, sản xuất theo mùa vụ, theo nhu cầu của thị trường, 

một số đơn vị khi mua cây giống không yêu cầu cung cấp hồ sơ nguồn gốc xuất 

xứ; các quy định của pháp luật trước năm 2022 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong công tác quản lý giống cây trồng chưa được cụ thể gây khó 

khăn cho công tác quản lý.  

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý giống lâm nghiệp theo 

các quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ; 

Công văn số 445/UBND-KT ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo Nghị định số 

27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 

27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ quy định về quản lý giống cây 

trồng Lâm nghiệp, Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đến các cơ 

quan chuyên môn, cơ quan chức năng của huyện, UBND cấp xã, thôn và các đơn 



vị sản xuất, kinh doanh giống để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và chủ 

nguồn giống, chủ vườn ươm trên địa bàn. 

2. Hướng dẫn các chủ nguồn giống, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định về 

quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp như: sử dụng vật liệu nhân giống từ 

giống, nguồn giống được công nhận; lập và lưu giữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, 

xuất xứ trong quá trình sản xuất, kinh doanh; trước khi sản xuất, kinh doanh giống 

cây trồng lâm nghiệp tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo tới Sở Nông 

nghiệp và PTNT theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 27/2021/NĐ-CP 

ngày 25/3/2021 của Chính phủ. 

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về giống cây trồng 

lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật về quản lý giống cây trồng 

lâm nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn 

gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 15/6 và trước ngày 15/11 hàng năm, để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố phối hợp, chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng KHTC; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Vũ Văn Thịnh 
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