
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

        
 Số:              /SNN-CCTTBVTV 

V/v quản lý chất lượng 

giống lúa vụ Mùa 2021 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                Nam Định, ngày       tháng  6  năm 2021 

 

              Kính gửi:  

                            - Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành  phố; 

                  - Các Doanh nghiệp, đại lý cung ứng giống lúa trên địa bàn tỉnh. 

Vụ Mùa năm 2021 tỉnh Nam Định gieo cấy 73.300 ha lúa, trong đó: Cơ cấu 

giống lúa lai 12% diện tích, lúa thuần 88% diện tích. Nhu cầu lượng giống lúa để gieo 

cấy khoảng 2.800 tấn (Lúa lai: 250 tấn, lúa thuần: 2.550 tấn). Các giống lúa sử dụng 

chủ yếu gồm: 

Nhóm lúa lai: Lai thơm 6, CT16, Bắc ưu 903 KBL, TX 111, Phúc Thái 168, …  

Nhóm lúa thuần: TBR279, TBR225, M1-NĐ, Lộc Trời 183, ADI168, BC15 

Kháng đạo ôn, LP5, Nếp 97, DQ11, Đài thơm 8, HDT10, ĐH12, Nếp Hưng Yên, 

CS6, ADI28, Nếp Bắc, Nếp Cái hoa vàng, Tám xoan, Dự.…  

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống lúa vụ Mùa 2021 tại địa 

phương; Căn cứ Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, Luật chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp quy của nhà nước đã ban 

hành liên quan đến việc sản xuất, nhập khẩu và cung ứng giống lúa. Sở Nông nghiệp 

& PTNT tỉnh Nam Định đề nghị phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng 

Kinh tế thành phố và các doanh nghiệp, đại lý cung ứng giống lúa trên địa bàn tỉnh 

thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng cơ cấu giống lúa; hướng dẫn các HTX 

sản xuất kinh doanh DVNN, đại lý cung ứng các giống lúa nhập đủ lượng giống để 

phục vụ sản xuất theo định hướng cơ cấu của Tỉnh, Huyện; hướng dẫn hộ nông dân 

lựa chọn và tiếp nhận giống lúa từ những doanh nghiệp có uy tín chất lượng, không 

sử dụng những giống lúa chưa được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp Quyết định lưu 

hành giống cây trồng, giống có phẩm cấp chất lượng thấp; 

- Tăng cường công tác quản lý thị trường cung ứng giống lúa trên địa bàn; 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động quảng cáo, khảo nghiệm, trình diễn giống; 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về quản lý 

chất lượng giống cây trồng, quy định về sử dụng giống cây trồng mới đang trong quá 

trình khảo nghiệm, sản xuất thử. 

2. Các doanh nghiệp và đại lý tham gia cung ứng giống lúa 

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Trồng trọt, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP và 

những quy định hiện hành của nhà nước về giống cây trồng; 

- Tập trung cung ứng những giống lúa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo cơ 

cấu của tỉnh Nam Định; 



 

- Để đảm bảo quản lý chặt chẽ cơ cấu giống lúa của tỉnh, trước khi cung ứng 

giống lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông 

báo qua thư điện tử hoặc gửi qua đường bưu điện tới Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Nam Định (Email: trongtrotnamdinh@gmail.com) các thông tin: Địa chỉ 

giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Các lô giống do tổ chức/cá nhân cung ứng trên địa bàn phải đảm bảo đầy đủ 

hồ sơ đi kèm đối với từng lô giống theo quy định. Nhãn hàng hoá bắt buộc phải có 

trên các bao lúa giống (theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017); 

- Khi cung ứng giống lúa tổ chức/cá nhân phải bảo hành chất lượng giống cho 

hộ nông dân đến cuối vụ sản xuất và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng giống 

do đơn vị sản xuất, cung ứng. 

3. Các đơn vị tham gia khảo nghiệm, trình diễn, sản xuất thử giống mới 

 Đối với những giống lúa mới (bao gồm cả những giống lúa chưa được công 

nhận lưu hành ở các tỉnh phía Bắc như: ST24, ST25...) mà các tổ chức/cá nhân có nhu 

cầu khảo nghiệm và sản xuất thử tại Nam Định thì doanh nghiệp phải báo cáo bằng 

văn bản với Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

trước ngày 30/6/2021. Báo cáo nêu rõ quy mô; địa điểm gieo trồng; tên giống khảo 

nghiệm, trình diễn; cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện ...; đồng thời phải chấp hành 

đúng các quy định hiện hành về khảo nghiệm, trình diễn giống lúa mới (ký hợp đồng 

bảo lãnh năng suất, không thu tiền giống...). 

Đề nghị phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng kinh tế thành phố 

quan tâm chỉ đạo; đề nghị các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh giống lúa nghiêm túc 

thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị 

liên hệ với Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Chi cục Trồng trọt & BVTV Nam Định - 

Số 201 Cù Chính Lan - Thành phố Nam Định; ĐT: 0228.3642.266) để có biện pháp 

giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Cục Trồng trọt;   (Để b/c)                                                                          
- UBND tỉnh;                                                                                                   

- Công an tỉnh, Cục QLTT tỉnh (để phối hợp TH); 

- Như trên; 

- Một số đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở, Chi cục TTBVTV; 

- Lưu: VT, Chi cục TT&BVTV.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Sinh Tiến 
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