
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-NN Hữu Lũng, ngày     tháng 01 năm 2022 
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra 

 việc sản xuất, kinh doanh giống cây  

trồng trên địa bàn huyện. 

 

 

Kính gửi:   

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 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; Nghị định số 47/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 

năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp 

và PTNT; Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy 

mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 

tình hình mới; Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg  ngày 15 tháng 04 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2016 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 

năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 

06 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

Thực hiện Công văn số 2568/SNN-TTBVTV ngày 30 tháng 12 năm 2021 

của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. 

 Trong thời gian vừa qua, một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng chưa thực hiện đúng quy định của nhà nước về sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng như: kinh doanh nhưng chưa gửi thông báo tới cơ quan 

quản lý; kinh doanh giống tại các vùng  chưa được cấp quyết định công nhận 

chính thức, quyết định lưu hành; 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); kinh doanh 

giống cây trồng chưa được phép sản xuất kinh doanh; kinh doanh giống giả, 

giống kém chất lượng…, đã gây thiệt hại cho sản xuất, ảnh hưởng xấu đến các 

đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, chủ giống cây 
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trồng đã được bảo hộ, cấp chứng nhận cây đầu dòng và các hộ nông dân trực 

tiếp sản xuất.  

Để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống 

cây trồng nói chung và giống lúa nói riêng trên địa bàn huyện. UBND huyện đề 

nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối 

hợp với UBND các xã, thị trấn hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về 

lĩnh vực giống cây trồng nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh về thực thi pháp luật trong lĩnh vực giống cây trồng. 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên 

ngành của huyện tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng trên địa bàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm như: Kinh doanh 

giống cây trồng nhưng chưa gửi thông báo tới cơ quan quản lý; sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giống giả, giống kém chất 

lượng nhất là giống lúa và giống cây ăn quả lâu năm. 

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

nông nghiệp; Tăng cường công tác 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. 
 
 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời phản 

ánh về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp& Phát triển nông thôn, số ĐT: 

02053.825.015) để chỉ đạo, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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