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In 7.200 tờ. Giấy phép xuất bản số 22/GP- STTTT 
do Sở Thông  tin và Truyền thông tỉnh Tuyên 
Quang cấp ngày 22/4/2020. In xong, nộp lưu chiểu 
tháng 4/2020.  

I. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM 

TRONG HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT  (Điều 

9) 

1. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống 

cây trồng chưa được quyết định công nhận 

lưu hành hoặc tự công bố lưu hành, trừ 

trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép. 

2. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu phân 

bón chưa được quyết định công nhận lưu 

hành tại Việt Nam, trừ trường hợp nhập khẩu 

phân bón để khảo nghiệm; dùng cho sân thể 

thao, khu vui chơi giải trí; sử dụng trong dự án 

của nước ngoài tại Việt Nam; làm quà tặng, 

làm hàng mẫu; tham gia hội chợ, triển lãm; 

phục vụ nghiên cứu khoa học; làm nguyên 

liệu để sản xuất phân bón khác; tạm nhập, tái 

xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển 

khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi 

kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu 

chế xuất và sản xuất phân bón để xuất khẩu 

theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài. 

3. Sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

không đáp ứng điều kiện sản xuất, buôn bán; 

sản xuất, buôn bán phân bón chưa được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn 

bán phân bón. 

4. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống 

cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp khác 

và sản phẩm cây trồng giả, hết hạn sử dụng, 

không rõ nguồn gốc. 

5. Cung cấp thông tin về giống cây trồng, 

phân bón sai lệch với thông tin đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt hoặc sai lệch với 

thông tin tự công bố. 

6. Thực hiện trái phép dịch vụ khảo 

nghiệm, thử nghiệm, kiểm định ruộng giống, 

giám định, chứng nhận chất lượng giống cây 

trồng, sản phẩm cây trồng, phân bón. 

7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả 

khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm định ruộng 

giống, kiểm tra, giám định, chứng nhận chất 

lượng, hợp chuẩn, hợp quy về vật tư nông 

nghiệp và sản phẩm cây trồng. 

8. Xuất khẩu trái phép giống cây trồng 

thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng 

cấm xuất khẩu. 

9. Canh tác gây hại cho cây trồng, vật 

nuôi và sức khỏe con người; gây ô nhiễm môi 

trường; suy thoái và cạn kiệt tài nguyên đất, 

nước và đa dạng sinh học. 

10. Khai thác, sử dụng trái phép tầng đất 

mặt của đất chuyên trồng lúa nước vào mục 

đích phi nông nghiệp. 

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ 



CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG GIỐNG CÂY 

TRỒNG (Điều 32) 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng giống cây 

trồng có quyền sau:  

(1) Được cung cấp đầy đủ thông tin về 

giống cây trồng và hướng dẫn sử dụng giống 

cây trồng;  

(2) Được bồi thường thiệt hại theo quy 

định của pháp luật;  

(3) Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện 

về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá 

nhân được cấp quyết định công nhận lưu 

hành hoặc tự công bố lưu hành giống cây 

trồng. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng giống cây 

trồng có nghĩa vụ sau:  

(1) Tuân thủ quy trình sản xuất do tổ 

chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp quyết 

định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu 

hành giống cây trồng công bố;  

(2) Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện hậu 

quả xấu do giống cây trồng gây ra phải kịp 

thời thông báo cho tổ chức, cá nhân cung cấp 

giống cây trồng và chính quyền địa phương 

để xử lý. 

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN 

GIỐNG CÂY TRỒNG (Điều 35) 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn 

bán giống cây trồng có quyền sản xuất, 

buôn bán giống cây trồng khi đáp ứng 

điều kiện sau: 

(1) Có giống cây trồng hoặc được ủy 

quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây 

trồng được cấp quyết định công nhận lưu 

hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây 

trồng;  

(2) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về 

phương pháp sản xuất giống cây trồng; 

trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì 

áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;   

(3) Phải có địa điểm giao dịch hợp pháp 

và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây 

trồng. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn 

bán giống cây trồng có nghĩa vụ sau:  

(1) Đáp ứng đủ các điều kiện sản xuất, 

buôn bán giống cây trồng;  

(2) Thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp 

quy theo quy định của pháp luật;  

(3) Thu hồi, xử lý giống cây trồng không 

bảo đảm chất lượng khi lưu thông trên thị 

trường;  

(4) Bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật;  

(5) Cung cấp tài liệu minh chứng về 

nguồn gốc vật liệu nhân giống, tài liệu truy 

xuất nguồn gốc lô giống cây trồng;  

(6) Thực hiện dán nhãn đối với giống cây 

trồng biến đổi gen theo quy định của pháp 

luật. 

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ 

CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG PHÂN BÓN 

(Điều 54) 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón 

có quyền sau: 

(1) Được cung cấp thông tin và hướng 

dẫn sử dụng phân bón; 

(2) Yêu cầu cơ sở mua bán phân bón 

hướng dẫn sử dụng phân bón theo đúng nội 

dung của nhãn phân bón; 

(3) Được bồi thường thiệt hại theo quy 

định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón 

có nghĩa vụ sau: 

(1) Sử dụng phân bón theo đúng hướng 

dẫn ghi trên nhãn; 

(2) Sử dụng phân bón bảo đảm hiệu quả, 

an toàn cho người, vật nuôi, môi trường, an 

toàn thực phẩm theo nguyên tắc đúng loại 

đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời 

điểm, đúng cách./. 
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