
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 317/TTBVTV 

 

           Lâm Đồng, ngày 24 tháng 8 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh 

mục giống vật nuôi, giống thủy sản, giống cây 

trồng cần thiết nhập khẩu. 

 

  

                              Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng 

                                               

Thực hiện văn bản số 6104/UBND-NN ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng, về việc góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục giống vật nuôi, giống thủy 

sản, giống cây trồng cần thiết nhập khẩu. 

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Thông tư ban hành Danh mục giống vật 

nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng; Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng có ý 

kiến như sau: 

1. Cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Thông tư ban hành Danh mục giống vật 

nuôi, giống thủy sản, giống cây trồng cần thiết nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT dự thảo. 

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung 

một số loại cây trồng tại mục C. Danh mục giống cây trồng cần thiết nhập khẩu:  

TT Tên hàng 

Ký hiệu 

quy cách, 

mô tả đặc 

tính kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 Hoa thuộc họ dền, họ hoa 

tán, họ cải, họ kim ngân, 

họ cẩm chướng, họ long 

đởm, họ hoa môi, họ mao 

lương, họ lũ đằng, họ sim, 

họ dơn, họ cà, họ cỏ roi 

ngựa, họ nắp ấm, họ gọng 

vó, họ cỏ dùi, họ Cuồng, 

họ bả chó, họ dừa cạn, họ 

tai hùm, họ mõm sói, họ 

thiến thảo, họ khác 

Hạt lai F1 

để làm 

giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc hạt 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng hạt giống của nơi sản xuất 

2 Hoa thuộc họ kèn đỏ, họ 

ráy, họ măng tây, họ hoa 

lan, họ hành, họ thực vật 

hạt kín 

Củ giống 

để làm 

giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc củ 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng củ giống của nơi sản xuất 

3 Hoa thuộc họ cúc, họ hoa 

hồng, họ kim ngân, họ mã 

đề, họ hoa chuông 

Ngọn, cây 

giống để 

làm giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc 

ngọn, cây giống nhập khẩu hoặc phiếu 

kiểm tra chất lượng ngọn, cây giống của 
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nơi sản xuất 

4 Hoa ly các loại  Hạt lai F1, 

củ, ngọn, 

cây, mô để 

làm giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc 

hạt, củ, ngọn, cây, mô giống nhập khẩu 

hoặc phiếu kiểm tra chất lượng ngọn, cây 

giống của nơi sản xuất 

5 Cà chua các loại Hạt lai F1 

để làm 

giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc hạt 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng hạt giống của nơi sản xuất 

6 Dâu tây các loại Cây giống  Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc cây 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng cây giống của nơi sản xuất 

7 Atiso các loại và các cây 

dược liệu khác 

Hạt, củ 

giống để 

làm giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc 

hạt, củ giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm 

tra chất lượng hạt, củ giống của nơi sản 

xuất 

8 Khoai tây các loại Củ giống 

đề làm 

giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc củ 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng củ giống của nơi sản xuất 

9 Khoai lang các loại Củ giống 

đề làm 

giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc củ 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng củ giống của nơi sản xuất 

10 Chanh dây các loại Cây giống 

để làm 

giống 

Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc cây 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng cây giống của nơi sản xuất 

11 Sầu riêng các loại Cây giống  Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc cây 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng cây giống của nơi sản xuất 

12 Bơ các loại Cây giống  Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc cây 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng cây giống của nơi sản xuất 

13 Mít các loại Cây giống  Kèm theo Giấy chứng nhận nguồn gốc cây 

giống nhập khẩu hoặc phiếu kiểm tra chất 

lượng cây giống của nơi sản xuất 

Trên đây là góp ý của Chi cục Trồng trọt và BVTV về nội dung dự thảo Thông tư 

ban hành Danh mục giống cây trồng cần thiết nhập khẩu, kính gửi Sở Nông nghiệp và 

PTNT xem xét đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu VT, TT. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Quang Duy 
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