
1 

 

UBND TỈNH KONTUM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SNN 

 

Kon Tum, ngày     tháng     năm   

 

KẾ HOẠCH 

Quản lý chất lượng giống các loại cây trồng 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Trồng trọt năm 2018;  

Căn cứ 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 về giống cây trồng 

và canh tác;  

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT, ngày 22/6/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2013/TT- BNNPTNT, ngày 28/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;  

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục loài cây trồng 

chính 

Căn cứ Văn bản số 937/CTT-TT, ngày 05/8/2020 của Cục Trồng trọt về 

tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định 49/2012/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/ĐH, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại hội 

Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số  07-NQ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã 

hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND 

tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND, ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022. 

Để đảm bảo giống có chất lượng, phục vụ công tác trồng mới các loại cây 

trồng nông nghiệp; đặc biệt là các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và 

các loại cây trồng khác trong năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết 07-NQ/TU, 

ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và các 

năm tiếp theo. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch quản lý chất 

lượng giống các loại cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum với các 

nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quản lý tốt chất lượng giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh góp 

phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả đầu tư trồng 

các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả; chủ động được số lượng cây 

giống phục vụ cho việc trồng mới các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả 

theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả phải có nguồn gốc xuất 

xứ rõ ràng, đúng quy định. Vật liệu giống hoặc vật liệu nhân giống phải được 

cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận về nguồn giống và có hồ sơ chứng 

minh nguồn gốc giống cây trồng theo quy định. Cây giống phải đảm bảo tiêu 

chuẩn, chất lượng, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh…theo quy định. 

Quản lý giống cây trồng nông nghiệp theo đúng các quy định tại Luật 

Trồng trọt năm 2018; Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh 

tác; Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT, ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2013/TT- BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng; Thông tư số 17/2019/TT-

BNNPTNT, ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc ban hành danh mục loài cây trồng chính; Văn bản số 937/CTT-TT, ngày 

05/8/2020 của Cục Trồng trọt về tăng cường công tác quản lý giống cây trồng 

nông nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

Quản lý chặt chẽ nguồn giống, các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây 

trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ thanh tra, kiểm tra 

đối với các cơ sở sản xuất, cung ứng giống cây trồng nông nghiệp.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

 1. Quản lý nhà nước về giống cây trồng nông nghiệp 

 1.1. Thực hiện cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây trồng nông nghiệp, 

giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ đối với cây trồng nông nghiệp theo quy 

định. Công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Kon Tum về thông tin của các cơ sở sản xuất giống; số lượng cây 

giống, tiêu chuẩn chất lượng giống cây trồng nông nghiệp của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp theo quy định. 

 - Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 
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1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 3415/SNN-

TT&BVTV, ngày 09/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, buôn bán các loại giống cây 

trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

 - Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

1.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết 

định 49/2012/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc 

quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho phù hợp với 

các quy định tại Luật Trồng trọt năm 2018 và Nghị định 94/2019/NĐ-CP, ngày 

13/12/2019 của Chính phủ. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ngành và địa phương có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

1.4. Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, buôn bán giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm pháp luật 

về giống cây trồng theo quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP, ngày 

06/5/2016 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 03/01/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 31/2016/NĐ-

CP, ngày 06/5/2016 của Chính phủ. 

 - Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

 - Đơn vị phối hợp: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Công 

thương, Cục Quản lý thị trường, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 và các năm tiếp theo.  

 1.5. Kiểm soát tốt nguồn giống cây trồng nông nghiệp, vật liệu giống 

hoặc vật liệu nhân giống phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận 

về nguồn giống và có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ giống cây trồng 

nông nghiệp theo quy định.  

 - Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.  

 - Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2022 và các năm tiếp theo. 

 2. Sử dụng giống cây ăn quả các loại 

Các địa phương được giao kế hoạch trồng mới cây ăn quả chủ động trong 

công tác chuẩn bị giống phục vụ trồng mới năm 2022 và các năm tiếp theo, 

không để bị động dẫn đến không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do thiếu nguồn 

giống. Việc mua bán cây giống tuân thủ theo các quy định của pháp luật. 
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Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện hậu quả xấu do giống cây trồng nông 

nghiệp gây ra phải kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân cung cấp giống, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương biết để xử lý 

kịp thời. 

- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thành phố 

 - Đơn vị phối hợp: Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

3. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp 

  Các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh cần tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng 

theo quy định hiện hành. Vật liệu giống hoặc vật liệu nhân giống phải được cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng nhận về nguồn giống và có hồ sơ chứng minh 

nguồn gốc giống cây trồng theo quy định. 

  Các cơ sở sản xuất giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phải 

thực hiện cam kết sản xuất cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; công bố tiêu 

chuẩn giống cây trồng nông nghiệp do mình sản xuất theo Tiêu chuẩn quốc gia 

hoặc Tiêu chuẩn cơ sở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn cây 

giống do mình sản xuất. 

  Trước khi sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp, tổ chức, cá 

nhân có trách nhiệm gửi thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

các thông tin như: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp 

pháp, số điện thoại liên hệ, số lượng cây giống nông nghiệp, tiêu chuẩn cây 

giống để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Kon Tum theo quy định. 

  Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, vật liệu nhân giống để sản xuất cây giống 

đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

 - Đơn vị thực hiện: Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây 

trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

2. Căn cứ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương chủ động triển khai công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định; kiểm 

soát chất lượng giống cây trồng của các cá nhân, tổ chức sử dụng giống cây 

trồng trước khi tiến hành niên vụ trồng mới năm 2022 và những năm tiếp theo . 

3. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
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 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương chủ 

động đề xuất gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật) để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.  

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này1./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công thương; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Các Chi cục: TT&BVTV, PTNT, 

QLCLNLS&TS; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây 

trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, VP, KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Y Hằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Riêng đối với quản lý chất lượng giống cây Mắc ca và cây dược liệu, đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện 

theo Kế hoạch số 81/KH-SNN, ngày 21/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Quản lý chất lượng giống các 

loại cây trồng rừng và dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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