
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH ĐĂK NÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CHI CỤC PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP 
 

 

Số:           /PTNN-TT 

V/v mở lớp tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về điều kiện sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng năm 2022 

 
 

Đăk Nông, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

                            Kính gửi:  

                             - Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

                       - Phòng Kinh tế Thành phố Gia Nghĩa. 
 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội; 

Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

Căn cứ Công văn số 1337/SNN-KHTC ngày 14/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về 

giống cây trồng năm 2022. 

Để các cơ sở, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng nắm được các 

quy định mới của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, Chi cục 

Phát triển nông nghiệp mở lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về điều kiện sản 

xuất, kinh doanh giống cây trồng năm 2022 cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

1. Nội dung, thời gian, địa điểm: Phụ lục kèm theo. 

2. Thành phần: Các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên 

địa bàn tỉnh tại Đắk Nông. 

3. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, căn cứ vào số lượng tham gia, 

học viên tự thỏa thuận đóng góp, quản lý để phục vụ cho việc chi các khoản: Thuê 

hội trường, loa đài, mua văn phòng phẩm, nước uống, gửi giấy mời, thuê giảng 

viên, lưu trú cho ban tổ chức, quản lý lớp, biên soạn và in ấn tài liệu,… phù hợp 

với điều kiện thực tế và quy định về tài chính. 

Trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đảm bảo an toàn, chấp hành các quy 

định, đảm bảo thích ứng trong điều kiện mới về phòng, chống dịch Covid-19. 

Chi cục Phát triển nông nghiệp đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNN các 

huyện, phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa thông báo rộng rãi đến các cơ sở sản 



xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn được biết và đăng ký tham gia theo 

danh sách đính kèm đúng thời gian quy định. 

 Danh sách đăng ký gửi về Chi cục Phát triển Nông nghiệp trước ngày 

28/6/2022, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ Email: trongtrotbvtvdn@gmail.com 

để tổng hợp. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0945.230088 gặp đồng chí 

Nguyễn Thị Nhung. 

Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố 

Gia Nghĩa phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa (c/đ); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử Sở NN&PTNT; 

- Phòng Thanh tra Sở NN&PTNT (p/h); 

- Ban Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, TTNh.  

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Vui 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC I: NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN 

(Kèm theo Công văn về việc mở lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về điều kiện sản 

xuất, kinh doanh giống cây trồng năm 2022 của Chi cục Phát triển Nông nghiệp) 

 

I. Nội dung tập huấn 

 

II. Thời gian, địa điểm tập huấn 
 

Stt Cụm, huyện 
Thời gian 

(dự kiến) 
Thực hiện Địa điểm tổ chức 

1 Cư Jút - Krông Nô  20-22/7/2022 

Phòng Trồng 

trọt- Chi cục 

Phát triển nông 

nghiệp. 

Cư Jút 

2 Đắk Mil 27-29/7/2022 Đắk Mil 

3 
Đắk Song - Gia Nghĩa - 

Đắk Glong 
03-05/8/2022 Gia Nghĩa 

4 Đắk R’Lấp - Tuy Đức  10-12/8/2022 Đắk R’Lấp 

5 
Lớp bổ sung (Tất cả các 

huyện) 
24-26/8/2022 Gia Nghĩa 

 

 

STT NỘI DUNG 

1 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013. 

2 Luật Trồng trọt năm 2018. 

3 
Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

4 
Nghị định 123/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số 

nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 

5 
Nghị định 31/2016/NĐ-CP, ngày 6/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực Giống cây trồng, Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 

6 
Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

về ban hành danh mục loài cây trồng chính 

7 Danh sách các cây trồng được phép sản xuất kinh doanh 

8 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT, ngày 20/4/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật 

9 Tình hình kinh doanh giống trên địa bàn trong năm 2021. 

10 Kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2021 và kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. 

11 Các hành vi vi phạm thường gặp trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 

12 

Hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo Thông tư  11/2021/TT-

BKHCN ngày 18/11/2021 (Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về giống; Tiêu chuẩn quá 

trình về sản xuất) 

13 Hướng dẫn xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc giống cây trồng 

14 Bài kiểm tra 



PHỤ LỤC II: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN 

(Kèm theo Công văn về việc mở lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về điều kiện sản xuất,  

kinh doanh giống cây trồng năm 2022 của Chi cục Phát triển Nông nghiệp) 

 

Stt 

Tên cơ sở/HTX/Hộ gia 

đình sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng 

Địa chỉ Người đại diện SĐT 
Giấy phép 

kinh doanh 
Loại hình 

I Xã, phường, thị trấn …      

1 Nguyễn Văn A Thôn, xã, huyện Nguyễn Văn A 0905...... 63A...... 
Sản xuất, kinh 

doanh 

2       

...       
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