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            Tây Ninh, ngày       tháng 7 năm 2020 

  
                    

THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện các quy định kinh doanh giống cây trồng 

 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

 

           ăn         Trồng  rọ  ngày 19  háng 11 năm 2018  ủa  hính phủ; 

           ăn    Nghị định    94/2019/NĐ-CP ngày 13  háng 12 năm 2019  ủa Thủ 

 ướng  hính phủ   y định  hi  iế  mộ     điề   ủa       rồng  rọ  về gi ng  ây 

 rồng và  anh  á ; 

 ăn    Nghị định    43/2017/NĐ- P ngày 14  háng 4 năm 2017  ủa  hính 

phủ về ghi nhãn hàng hóa. 

         Nay Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật thông báo đến các cơ sở tổ chức 

và cá nhân buôn bán, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh thực hiện các 

quy định của pháp luật nêu trên như sau: 

1. Có hồ sơ truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm: Thông tin về hợp 

đồng, hóa đơn mua bán, hồ sơ chất lượng giống.  

2. Quy định về ghi nhãn hàng hóa và nội dung ghi nhãn: 

a) Tên giống cây trồng. 

b) Cấp giống theo quy định tiêu chuẩn quốc gia. Trường hợp chưa có tiêu 

chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. 

c) Đặc tính của giống : Phải có đủ thông tin quy định tại Mẫu số 02. CN Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 

2019. 

d) Hướng dẫn sử dụng: Phải có Quyết định công nhận lưu hành giống cây 

trồng hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng theo danh mục đăng ký giống. 

e) Định lượng giống cây trồng (khối lượng giống hoặc số lượng cây, bầu, 

hom giống). 

g) Ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng. 

h) Tên và địa chỉ của tổ chức sản xuất, nhập khẩu giống cây trồng. 

i) Mã số lưu hành giống cây trồng đối với giống cây trồng được cấp quyết 

định lưu hành, gia hạn quyết định lưu hành. 

k) Xuất xứ giống cây trồng: Ghi cụm từ “sản xuất tại” kèm tên nước hoặc 

vùng lãnh thổ sản xuất với giống cây trồng nhập khẩu. 
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l) Mã hiệu lô giống phù hợp với hồ sơ truy xuất nguồn gốc giống cây trồng, 

mã hiệu lô giống thực hiện theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Cơ sở kinh doanh, tổ chức và cá nhân buôn bán giống cây trồng  gửi 

thông tin sau: địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở, số điện thoại hoặc địa chỉ Email. 

Qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp qua Email của Chi cục Trồng trọt và BVTV  

thanhtrabvtv2016@gmail.com. Thời gian khi có thông báo đến hết ngày 20 tháng 8 

năm 2020 là hết hạn. 

         Đề nghị các Trạm huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh 

doanh, tổ chức và cá nhân buôn bán giống cây trồng giống trên địa bàn quản lý ./. 

 

Nơi nhận:  
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống; 

- Thanh tra sở báo cáo; 

- Lưu VT,TTra.     
     
.                                         

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH CHI CỤC 
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