
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 76 /SNN&PTNT-TT&BVTV Quảng Nam, ngày  12  tháng  01 năm 2023 

V/v phổ biến các giống cây trồng 

đã được cấp Quyết định công nhận 

lưu hành đặc cách trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 02 giống cây trồng đã được Cục 

Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách 

giống cây trồng. Cụ thể: 

- Giống Bòn bon Quảng Nam: Mã số lưu hành đặc cách CNLH.2022 tại Quyết 

định số 443/QĐ-TT-CNN ngày 21/12/2022 của Cục Trồng trọt Quyết định về việc 

công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng. 

- Giống Bưởi trụ Đại Bình: Mã số lưu hành đặc cách CNLH.2022 tại Quyết 

định số 444/QĐ-TT-CNN ngày 21/12/2022 của Cục Trồng trọt Quyết định về việc 

công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thông báo và đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, thị xã phối hợp thực hiện các nội dung liên quan sau: 

1. Phổ biến các giống cây trồng đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành 

đặc cách nêu trên để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng trên địa bàn được biết và tiến hành sản xuất.  

2. Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân khi tiến hành sản xuất, kinh doanh các 

giống cây trồng trên phải thực hiện theo quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 27, Điều 

35 Luật Trồng trọt và Điều 10 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 Quy 

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

Vậy Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thông báo đến các địa phương để 

phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn áp dụng vào sản xuất./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Sở: Chi cục PTNT; Trung 

tâm Khuyến nông; Phòng NV-TH; 

- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Vũ 
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