
BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 CỤC TRỒNG TRỌT 

Số:            /TT-VP 
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa 

quốc gia tại Cục Trồng trọt. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

           

    Kính gửi:   - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt 

Thực hiện Quyết định số 1560/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/4/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Cơ chế 

một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2020, Cục 

Trồng trọt đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan - Tổng 

cục Hải quan, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội xây dựng, hoàn thiện 

phần mềm thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính “Cấp 

phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành 

hoặc tự công bố lưu  hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển 

lãm, trao đổi quốc tế”.  

Cục Trồng trọt trân trọng thông báo thủ tục hành chính nêu trên chính thức 

được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (địa chỉ 

cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn) từ ngày 29/5/2021. 

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến hồ sơ, kỹ thuật cần hỗ trợ xin liên hệ 

với địa chỉ, thông tin cụ thể như sau: 

- Bộ phận một cửa Cục Trồng trọt: ông Phạm Khải Hòa - Phó chánh Văn 

phòng (điện thoại: 0243.7347462 & 0914256466; Email: khaihoavp@gmail.com) 

- Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật: số điện thoại 19009299 (chọn nhánh 02);  

Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn 

Cục Trồng trọt xin thông báo đến tổ chức, cá nhân và các đơn vị liên quan 

biết để phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ TCCB (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Phòng CCN, CLT; 

- Cổng thông tin điện tử Cục Trồng trọt; 

- Lưu VT, VP. 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

Trần Thị Hòa 
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