
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 
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Nghị định số 27/2021/NĐ-CP 

ngày 25/3/2021 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hữu Lũng, ngày      tháng 6 năm 2022 

  

 
 

Kính gửi:  

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

 - Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng;  

 - UBND các xã, thị trấn. 

  

 Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp, sau hơn một năm tổ 

chức triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ, trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa tạo được 

nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng 

lâm nghiệp, đó là: Nhận thức của một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý nhà 

nước về giống lâm nghiệp còn hạn chế; ý thức chấp hành các quy định về quản 

lý giống của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa 

bàn chưa cao...  

Thực hiện Văn bản 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. Công văn số 

1049/SNN-KL ngày 06/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

 Để công tác sản xuất, kinh doanh và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 

tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật. UBND huyện đề nghị các  cơ 

quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản 

xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Nghị định số 

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

nghiệp và các quy định pháp luật về quản lý giống đến các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp để nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm trong chấp hành các quy định pháp luật về quản lý chất lượng giống 

cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn. 
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- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn quy trình 

sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Phối hợp, 

hướng dẫn thủ tục để các tổ chức, cá nhân hộ kinh doanh được cấp giấy 

chứng nhận nguồn gốc xuất xứ giống cây lâm nghiệp.  

- Quan tâm hướng dẫn ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới vào 

phát triển các mô hình giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời tổ 

chức rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất 

kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn. 

- Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu và thống kê về giống cây trồng lâm 

nghiệp trên địa bàn; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Hạt Kiểm lâm Hữu Lũng 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, kiểm soát 

chặt chẽ quy trình sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp trên địa bàn theo  

quy định; cây giống khi xuất vườn phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật 

về giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.  

- Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, 

phổ biến Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về quản 

lý giống cây trồng lâm nghiệp và các quy định pháp luật về quản lý giống đến 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành các quy định pháp luật 

về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Theo chức năng, nhiệm vụ, khả năng cân đối nguồn lực của huyện, tham 

mưu cho UBND huyện bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý giống 

cây trồng lâm nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ tại Điều 5 Nghị định số 

27/2021/NĐ-CP và các mục tiêu Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2030 đề ra. 

4. UBND các xã, thị trấn  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, 

triển khai nội dung Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ 

về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp đến cán bộ, các thôn, người dân và các 

đơn vị sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn để nâng cao nhận thức của người 

dân sản xuất giống cây lâm nghiệp theo quy định. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm pháp luật về giống cây lâm nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền; chấp 

hành chế độ thông tin, báo cáo, cập nhật, thống kê số liệu về giống cây lâm 

nghiệp theo quy định. 

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ nguồn giống, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tuân thủ đầy đủ quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm, điều kiện về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo 
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quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện chế độ báo 

cáo giống cây lâm nghiệp trên địa bàn gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 12/6 và trước ngày 12/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng ban chuyên môn, UBND các 

xã, thị trấn, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Dương Thị Hạnh  
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