
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 TỈNH NINH BÌNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KL-SDPTR 

V/v đăng tải thông báo thông tin cơ 

sở sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

trên Trang Thông tin điện tử của Sở 

Ninh Bình, ngày      tháng      năm 2020 

 

         

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; 

- Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 8, 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: “Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách 

nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 

điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng 

các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, 

điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn”;  

Chi cục Kiểm lâm đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban biên tập Trang 

Thông tin điện tử của Sở xem xét, đăng tải nội dung thông báo thông tin cơ sở 

sản xuất, buôn bán giống cây trồng của ông Phạm Ngọc Luận trên Trang Thông 

tin điện tử của Sở, tạo điều kiện để đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật 

về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban biên tập 

Trang thông tin của Sở xem xét, đăng tải./. 

(Kèm theo Thông báo về việc cung cấp thông tin cơ sở sản xuất, buôn bán 

giống cây trồng lâm nghiệp của ông Phạm Ngọc Luận). 
 

 Nơi nhận:  

- Sở Nông nghiệp &PTNT Ninh Bình; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, SDPTR. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Dương 
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