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                         Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng 

 

Thực hiện văn bản số  1738/SNN-VP ngày 04/8/2022 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT về việc rà soát các nội dung quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn của các cơ 

quan Trung ương còn thiếu, chưa rõ ràng gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực 

hiện. Qua rà soát, Chi cục Trồng trọt & BVTV đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau: 

1. Điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 qui định: Tổ 

chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện: Có giống cây trồng 

hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định lưu 

hành hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng. Tuy nhiên chưa có qui định xử phạt vi 

phạm nếu không đáp ứng đủ các điều kiện này. 

2. Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 

Chính phủ Quy định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón, xử phạt  từ 

1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: Không duy trì đầy đủ các điều 

kiện về buôn bán phân bón theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 

trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên Nghị định số 108/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 

01/01/2020. Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 55/2018/NĐ-CP. 

3. Đối với biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 9, Điều 20 Nghị 

định số 119//2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm 

hành chính trong trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa, được sửa đổi bổ sung tại khoản 37 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ: Buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng; buộc thu hồi 

và tiêu hủy hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, động vật, thủy sản 

nuôi, tài sản, cây trồng và môi trường. Tuy nhiên, một số mặt hàng như phân bón, 

thuốc BVTV khi phát hiện vi phạm về chất lượng thì người mua đã sử dụng hoặc 

người bán không biết địa chỉ của người mua nên không thể thu hồi.  

4. Điều 16 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật không 

qui định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi: Kinh doanh lô giống cây trồng 

có giá trị dưới 10.000.000 đồng.  

           Kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTPC. 

 

              CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

             Hà Ngọc Chiến  

   V/v  rà soát các nội dung quy định pháp luật, 

văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung   

ương còn thiếu, chưa rõ ràng gây  khó khăn 

trong quá trình tổ chức thực hiện 
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