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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 31/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 

 

LUẬT 

TRỒNG TRỌT 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Trồng trọt. 

Chƣơng I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng 

trọt; quản lý nhà nƣớc về trồng trọt. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Trồng trọt là ngành kinh tế - kỹ thuật trong nông nghiệp có liên quan đến việc gieo trồng cây nông 

nghiệp, cây cảnh và nấm ăn để phục vụ mục đích của con ngƣời. 

2. Hoạt động trồng trọt bao gồm hoạt động về giống cây trồng; phân bón; canh tác; thu hoạch, sơ chế, 

bảo quản, chế biến, thƣơng mại và quản lý chất lƣợng sản phẩm cây trồng. 

3. Canh tác là quá trình con ngƣời sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trang thiết bị, vật tƣ nông nghiệp và 

áp dụng quy trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm cây trồng khác nhau. 

4. Sản phẩm cây trồng là bộ phận thu hoạch của cây nông nghiệp, cây cảnh và nấm ăn. 

5. Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt đƣợc với quần thể cây trồng khác thông 

qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền đƣợc cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn 

định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, 

giống cây dƣợc liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn. 

6. Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận của cây, nấm ăn hoặc bộ phận của nấm ăn có thể phát triển 

thành một cá thể mới, dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng. 

7. Loài cây trồng chính là loài cây đƣợc trồng phổ biến, có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, cần 

đƣợc quản lý chặt chẽ. 

8. Cây hằng năm là loại cây đƣợc gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian 

không quá 01 năm, kể cả cây hằng năm lƣu gốc. 
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9. Cây trồng lâu năm là loại cây đƣợc gieo trồng một lần, sinh trƣởng trong nhiều năm và cho thu 

hoạch một hoặc nhiều lần. 

10. Tính khác biệt của giống cây trồng là khả năng phân biệt rõ ràng của một giống cây trồng với các 

giống cây trồng đƣợc biết đến rộng rãi. 

11. Tính đồng nhất của giống cây trồng là sự biểu hiện giống nhau của giống cây trồng về các tính 

trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá 

trình nhân giống. 

12. Tính ổn định của giống cây trồng là sự biểu hiện ổn định của các tính trạng liên quan nhƣ mô tả 

ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trƣờng hợp 

nhân giống theo chu kỳ. 

13. Khảo nghiệm giống cây trồng là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu xác định tính khác biệt, 

tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng theo phƣơng pháp 

nhất định. 

14. Khảo nghiệm có kiểm soát là khảo nghiệm giống cây trồng trong môi trƣờng nhân tạo để giống cây 

trồng thể hiện đầy đủ đặc tính chống chịu sinh vật gây hại, điều kiện bất thuận. 

15. Khảo nghiệm phân bón là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phƣơng thức sử 

dụng, tác động đến môi trƣờng, hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón. 

16. Khảo nghiệm diện hẹp là khảo nghiệm đƣợc tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô nhỏ, có lặp lại, 

bố trí thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về phƣơng pháp khảo nghiệm đối với đối tƣợng đƣợc khảo 

nghiệm. 

17. Khảo nghiệm diện rộng là khảo nghiệm đƣợc tiến hành trên đồng ruộng, diện tích ô lớn, không lặp 

lại, bố trí thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về phƣơng pháp khảo nghiệm đối với đối tƣợng đƣợc 

khảo nghiệm. 

18. Cây đầu dòng là cây tốt nhất đƣợc bình tuyển và công nhận từ quần thể của một giống cây trồng. 

19. Vườn cây đầu dòng là vƣờn cây đƣợc nhân từ cây đầu dòng hoặc vƣờn cây do tổ chức, cá nhân 

thiết lập đƣợc thẩm định và công nhận. 

20. Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dƣỡng hoặc có tác dụng cải tạo đất để tăng 

năng suất, chất lƣợng cho cây trồng. 

21. Chỉ tiêu chất lượng phân bón là thông số kỹ thuật về đặc tính, thành phần, hàm lƣợng phản ánh 

chất lƣợng phân bón đƣợc quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng tƣơng ứng. 

22. Nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón là nguyên tố hóa học cần thiết cho sự sinh trƣởng và phát 

triển của cây trồng. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động trồng trọt 

1. Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với định hƣớng thị trƣờng, phù hợp với chiến lƣợc phát 

triển trồng trọt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác; tạo điều kiện thuận lợi 

để phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất có hợp 
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đồng, sản xuất đƣợc chứng nhận chất lƣợng; bảo đảm an ninh lƣơng thực; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích 

của Nhà nƣớc với lợi ích của tổ chức, cá nhân. 

2. Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng; sử dụng an toàn và hiệu 

quả các loại vật tƣ nông nghiệp. 

3. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc, quy trình sản xuất; bảo 

đảm an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trƣờng. 

4. Phát huy lợi thế vùng, gắn với bảo tồn giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa; bảo vệ hệ 

thống canh tác bền vững, di sản, cảnh quan, văn hóa trong nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh 

thái và xây dựng nông thôn mới. 

5. Chủ động dự báo, phòng, chống thiên tai và sinh vật gây hại cây trồng; thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

6. Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tuân thủ điều ƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên. 

Điều 4. Chính sách của Nhà nƣớc về hoạt động trồng trọt 

1. Nhà nƣớc đầu tƣ cho các hoạt động sau đây: 

a) Thống kê, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động trồng trọt; thông tin và dự báo thị trƣờng; 

xây dựng chiến lƣợc phát triển trồng trọt; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hoạt động trồng 

trọt; 

b) Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục 

vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực trồng trọt; 

c) Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 của Luật này; 

d) Đào tạo nguồn nhân lực về khuyến nông cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt 

khó khăn. 

2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nƣớc, Nhà nƣớc hỗ trợ cho các hoạt động sau 

đây: 

a) Liên kết sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, canh tác hữu cơ; chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng; canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển, đất có nguy cơ 

sa mạc hóa, hoang mạc hóa; phát triển vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến; quản lý vùng trồng 

và truy xuất nguồn gốc; 

b) Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Luật này; 

c) Áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến, hoạt động chứng nhận sản phẩm cây trồng; 

d) Xây dựng cơ sở hạ tầng, phân tích, đánh giá điều kiện sản xuất ban đầu trong trồng trọt, đánh giá 

nông hóa, thổ nhƣỡng phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo quản, 

chế biến; sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học; canh tác hữu cơ; cơ giới hóa; phòng thử 

nghiệm quốc gia và kiểm nghiệm liên phòng quốc tế; 
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đ) Sản xuất lúa theo quy hoạch; 

e) Sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, giống bố mẹ để sản xuất hạt lai F1, giống 

gốc và giống thƣơng phẩm mới; phục tráng giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa; duy trì 

cây đầu dòng; bảo vệ và phát triển vƣờn cây đầu dòng; nhập khẩu giống mới, chuyển nhƣợng bản 

quyền đối với giống cây trồng; 

g) Xây dựng chợ đầu mối sản phẩm cây trồng; xây dựng thƣơng hiệu, xúc tiến thƣơng mại, phát triển 

thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cây trồng; 

h) Khôi phục sản xuất trong trƣờng hợp bị thiên tai, dịch bệnh; 

i) Đào tạo nguồn nhân lực; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông trong trồng trọt. 

3. Nhà nƣớc khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tƣ cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

này và các hoạt động sau đây: 

a) Hợp tác, liên kết trong nghiên cứu phát triển, kinh doanh, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao 

công nghệ và hoạt động liên quan trong trồng trọt; 

b) Xã hội hóa dịch vụ công trong trồng trọt; nâng cao năng lực hoạt động đánh giá sự phù hợp; 

c) Bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt; 

d) Canh tác hữu cơ, canh tác kết hợp du lịch sinh thái, bảo vệ cảnh quan, văn hóa, lịch sử ở khu vực 

nông thôn; 

đ) Sử dụng phân bón hữu cơ. 

Điều 5. Chiến lƣợc phát triển trồng trọt 

1. Chiến lƣợc phát triển trồng trọt đƣợc xây dựng cho chu kỳ 10 năm, định hƣớng 20 năm; phù hợp với 

chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch có liên quan. 

2. Chiến lƣợc phát triển trồng trọt xác định quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển trồng trọt trên phạm vi toàn quốc. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chiến lƣợc phát triển trồng trọt. 

Điều 6. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt 

1. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt đƣợc thực hiện theo quy định của Luật này, pháp 

luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

2. Hoạt động khoa học và công nghệ trong trồng trọt đƣợc Nhà nƣớc đầu tƣ hoặc hỗ trợ đầu tƣ bao 

gồm: 

a) Nghiên cứu cơ chế, chính sách trong trồng trọt; chọn, tạo giống cây trồng chất lƣợng cao, chống 

chịu sinh vật gây hại và thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác sinh vật có ích; phát triển phân bón 

hữu cơ, chế phẩm sinh học, kỹ thuật canh tác và bảo vệ môi trƣờng trong trồng trọt; nghiên cứu khoa 

học đất và dinh dƣỡng cây trồng, công nghệ sau thu hoạch; 
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b) Thu thập, lƣu giữ, bảo tồn và khai thác nguồn gen giống cây trồng quý, hiếm, giống cây trồng đặc 

sản, giống cây trồng bản địa; xây dựng ngân hàng gen cây trồng; 

c) Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong canh 

tác, bảo quản và chế biến; canh tác hữu cơ, canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Điều 7. Hợp tác quốc tế về trồng trọt 

1. Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về trồng trọt với các quốc 

gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, 

pháp luật của mỗi bên và pháp luật quốc tế. 

2. Nội dung ƣu tiên hợp tác quốc tế về trồng trọt bao gồm: 

a) Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giống cây trồng, vật tƣ nông nghiệp, quy trình và 

công nghệ sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, trao đổi thông tin và nguồn gen cây trồng; 

b) Đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong trồng trọt; 

c) Hợp tác đầu tƣ, liên kết sản xuất, dự báo và phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cây trồng; 

d) Xây dựng và thừa nhận lẫn nhau về hệ thống chứng nhận chất lƣợng trong trồng trọt. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện hợp tác quốc tế về trồng trọt. 

Điều 8. Cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt là hệ thống thông tin liên quan đến trồng trọt, đƣợc xây dựng 

thống nhất từ trung ƣơng đến địa phƣơng, đƣợc chuẩn hóa để cập nhật, khai thác và quản lý bằng công 

nghệ thông tin. 

2. Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt bao gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến trồng trọt; 

b) Cơ sở dữ liệu sản xuất, bảo quản, chế biến và thƣơng mại về trồng trọt; 

c) Cơ sở dữ liệu về kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; dữ liệu về dinh dƣỡng đất, sử dụng đất trồng trọt; dữ liệu giống cây trồng, phân bón, nƣớc tƣới; 

d) Cơ sở dữ liệu khác về trồng trọt. 

3. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt theo 

quy định của pháp luật. 

4. Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai 

thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt. 

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt 

1. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng chƣa đƣợc quyết định công nhận lƣu hành hoặc tự 

công bố lƣu hành, trừ trƣờng hợp đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép. 
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2. Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu phân bón chƣa đƣợc quyết định công nhận lƣu hành tại Việt Nam, 

trừ trƣờng hợp nhập khẩu phân bón quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật này và sản xuất phân bón 

để xuất khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài. 

3. Sản xuất, buôn bán giống cây trồng không đáp ứng điều kiện sản xuất, buôn bán; sản xuất, buôn bán 

phân bón chƣa đƣợc 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 tƣ 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 đƣợc 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 lƣợng 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 lƣợng, hợp chuẩn, hợp quy về vật tƣ 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 ngƣời; gây ô nhiễm môi trƣờng; suy thoái 

và cạn kiệt tài nguyên đất, nƣớc và đa dạng sinh học. 

10. Khai thác, sử dụng trái phép tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nƣớc vào mục đích phi nông 

nghiệp. 

Chƣơng II: GIỐNG CÂY TRỒNG 

Mục 1. NGHIÊN CỨU, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO TỒN NGUỒN GEN GIỐNG CÂY 

TRỒNG 

Điều 10. Nghiên cứu chọn, tạo và chuyển giao công nghệ về nguồn gen giống cây trồng 

1. Nghiên cứu chọn, tạo và chuyển giao công nghệ về nguồn gen giống cây trồng đƣợc thực hiện theo 

quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, đa dạng sinh học. 

2. Ƣu tiên nghiên cứu trong chọn, tạo về nguồn gen giống cây trồng quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 2 Điều 6 của Luật này. 

Điều 11. Khai thác, sử dụng nguồn gen giống cây trồng 

1. Nguồn gen giống cây trồng bao gồm nguồn gen từ giống cây trồng đã đƣợc cấp quyết định công 

nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành; giống cây trồng đã tồn tại phổ biến trong sản xuất, giống cây 

trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa, giống cây trồng nhập khẩu chƣa đƣợc cấp quyết định công 

nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành. 

2. Việc khai thác, sử dụng, nguồn gen giống cây trồng thực hiện theo quy định của Luật này và pháp 

luật về đa dạng sinh học. 

Điều 12. Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng 

1. Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng bao gồm các hoạt động sau đây: 
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a) Điều tra, thu thập, lƣu giữ và xây dựng ngân hàng gen giống cây trồng; 

b) Giải mã gen, đánh giá chỉ tiêu nông học, sinh học và giá trị sử dụng nguồn gen giống cây trồng; 

c) Thiết lập và chia sẻ dữ liệu, hệ thống thông tin tƣ liệu và nguồn gen giống cây trồng. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo tồn nguồn gen giống cây trồng và ban hành Danh mục nguồn 

gen giống cây trồng cấm xuất khẩu. 

Mục 2. CÔNG NHẬN LƢU HÀNH VÀ TỰ CÔNG BỐ LƢU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 13. Yêu cầu chung về việc công nhận lƣu hành và tự công bố lƣu hành giống cây trồng 

1. Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính chỉ đƣợc phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu 

sau khi đƣợc cấp Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng quy định tại Điều 15 của Luật này 

hoặc cấp Quyết định công nhận lƣu hành đặc cách giống cây trồng quy định tại Điều 16 của Luật này, 

trừ trƣờng hợp phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, triển lãm, trao đổi quốc tế hoặc sản xuất hạt lai để 

xuất khẩu. 

2. Giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính chỉ đƣợc phép sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, 

nhập khẩu khi tổ chức, cá nhân tự công bố lƣu hành giống cây trồng theo quy định tại Điều 17 của 

Luật này, trừ trƣờng hợp phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế và 

sản xuất hạt lai để xuất khẩu. Trƣờng hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp Quyết định công 

nhận lƣu hành giống cây trồng thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Luật này hoặc cấp Quyết 

định công nhận lƣu hành đặc cách giống cây trồng thì thực hiện theo quy định tại Điều 16 của Luật 

này. 

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài có văn phòng đại diện, chi nhánh công 

ty hoạt động trong lĩnh vực giống cây trồng tại Việt Nam có quyền đứng tên đăng ký cấp quyết định 

công nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành giống cây trồng. 

4. Việc cấp Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng đƣợc thực hiện đồng thời với việc cấp 

Bằng bảo hộ giống cây trồng khi tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lƣu hành giống cây 

trồng đề nghị và đáp ứng các điều kiện về bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật về sở 

hữu trí tuệ. 

5. Giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính phải đƣợc khảo nghiệm do tổ chức khảo nghiệm độc lập 

đƣợc công nhận đủ điều kiện (sau đây gọi là tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng) thực hiện trƣớc khi 

cấp hoặc gia hạn Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng, trừ trƣờng hợp giống cây trồng đƣợc 

cấp Quyết định công nhận lƣu hành đặc cách giống cây trồng quy định tại Điều 16 của Luật này. 

Giống cây cảnh thuộc loài cây trồng chính không phải thực hiện khảo nghiệm theo quy định tại khoản 

2 Điều 18 của Luật này. 

6. Trong từng thời kỳ, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, sửa đổi, bổ sung 

Danh mục loài cây trồng chính. 

Điều 14. Tên giống cây trồng 

1. Tên giống cây trồng không đƣợc chấp nhận trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Chỉ bao gồm chữ số; 
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b) Vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; 

c) Trùng cách đọc hoặc cách viết với tên của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, các loại thực phẩm, 

đồ uống, dƣợc phẩm; 

d) Sử dụng tên cơ quan nhà nƣớc, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ 

hoặc một phần tên riêng của giống cây trồng, trừ trƣờng hợp có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan; 

đ) Dễ gây hiểu nhầm về đặc trƣng, đặc tính của giống đó; 

e) Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả; 

g) Trùng với tên của giống cây trồng đã đƣợc bảo hộ. 

2. Tổ chức, cá nhân mua bán vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống đã đƣợc 

cấp Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng hoặc tự công bố lƣu hành giống cây trồng. 

3. Khi sử dụng tên giống cây trồng kết hợp với nhãn hiệu, tên thƣơng mại hoặc các chỉ dẫn tƣơng tự 

với tên giống cây trồng đã đƣợc công nhận lƣu hành hoặc công bố lƣu hành để sản xuất, mua bán thì 

tên đó phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng. 

Điều 15. Cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận lƣu hành giống 

cây trồng 

1. Điều kiện cấp Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng bao gồm: 

a) Có tên giống cây trồng; 

b) Có kết quả khảo nghiệm bảo đảm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định; 

c) Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng; 

d) Có mẫu giống cây trồng đƣợc lƣu theo quy định tại Điều 20 của Luật này; 

đ) Có bản công bố thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng 

ký cấp Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng biên soạn. 

2. Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng hằng năm có thời hạn là 10 năm, giống cây trồng 

lâu năm có thời hạn là 20 năm và đƣợc gia hạn. 

3. Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng đƣợc cấp lại trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng bị mất hoặc hƣ hỏng; 

b) Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng. 

4. Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng đƣợc gia hạn khi đáp ứng điều kiện sau đây: 

a) Khi tổ chức, cá nhân yêu cầu; 
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b) Có kết quả khảo nghiệm có kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật này đạt tiêu 

chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng. 

5. Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng bị đình chỉ hiệu lực khi giống cây trồng không duy 

trì đƣợc tính đồng nhất hoặc tính ổn định hoặc giá trị canh tác hoặc giá trị sử dụng nhƣ tại thời điểm 

cấp Quyết định lƣu hành giống cây trồng. 

6. Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng đã bị đình chỉ hiệu lực đƣợc phục hồi khi tổ chức, 

cá nhân đƣợc cấp Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng khắc phục đƣợc trƣờng hợp quy 

định tại khoản 5 Điều này. 

7. Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng bị hủy bỏ trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Gian lận hồ sơ đăng ký công nhận lƣu hành giống cây trồng; 

b) Không duy trì đƣợc tính khác biệt của giống cây trồng nhƣ tại thời điểm cấp Quyết định công nhận 

lƣu hành giống cây trồng; 

c) Không khắc phục đƣợc trƣờng hợp quy định tại khoản 5 Điều này; 

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng mà còn tái phạm; 

đ) Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải hủy bỏ. 

8. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, hủy 

bỏ Quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng. 

Điều 16. Cấp Quyết định công nhận lƣu hành đặc cách giống cây trồng 

1. Điều kiện cấp Quyết định công nhận lƣu hành đặc cách giống cây trồng bao gồm: 

a) Là giống cây trồng đặc sản, giống cây trồng bản địa, giống cây trồng đã tồn tại lâu dài trong sản 

xuất, đƣợc địa phƣơng đề nghị; 

b) Có bản mô tả đặc tính của giống và hiện trạng sử dụng; 

c) Có mẫu lƣu theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 

2. Đối với Quyết định công nhận lƣu hành đặc cách quy định tại khoản 1 Điều này, không áp dụng quy 

định tại các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 15 của Luật này. 

3. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận 

lƣu hành đặc cách giống cây trồng. 

Điều 17. Tự công bố lƣu hành giống cây trồng 

1. Điều kiện tự công bố lƣu hành giống cây trồng bao gồm: 

a) Có tên giống cây trồng; 

b) Có giá trị canh tác, giá trị sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia đối với loài cây trồng tự công bố lƣu 

hành; trƣờng hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; 
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c) Có thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân tự công bố lƣu hành giống 

cây trồng biên soạn. 

2. Tổ chức, cá nhân tự công bố lƣu hành giống cây trồng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác đối 

với thông tin đã công bố. 

3. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố lƣu hành giống cây trồng. 

Mục 3. KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 18. Nội dung khảo nghiệm giống cây trồng 

1. Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng. 

2. Khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng bao gồm: 

a) Khảo nghiệm có kiểm soát; 

b) Khảo nghiệm diện hẹp trên đồng ruộng; 

c) Khảo nghiệm diện rộng trên đồng ruộng. 

Điều 19. Yêu cầu chung về khảo nghiệm giống cây trồng 

1. Khảo nghiệm giống cây trồng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật này chỉ 

đƣợc tiến hành tại 01 địa điểm cố định. 

2. Khảo nghiệm giống cây trồng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này đƣợc 

thực hiện theo từng vùng. Giống cây trồng khảo nghiệm ở vùng nào thì đƣợc cấp Quyết định công 

nhận lƣu hành giống cây trồng ở vùng đó. 

3. Phƣơng pháp khảo nghiệm và phân vùng khảo nghiệm giống cây trồng đƣợc quy định tại tiêu chuẩn 

quốc gia về phƣơng pháp khảo nghiệm đối với loài cây trồng khảo nghiệm. 

4. Vƣờn cây của giống cây trồng lâu năm do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lƣu hành 

thiết lập phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về phƣơng pháp khảo nghiệm giống cây trồng đƣợc sử dụng 

để đánh giá các chỉ tiêu cần thiết. 

5. Khảo nghiệm diện hẹp và khảo nghiệm diện rộng đƣợc tiến hành đồng thời. 

6. Phƣơng pháp giải trình tự gen đƣợc sử dụng thay thế phƣơng pháp khảo nghiệm tính khác biệt để 

kiểm tra tính đúng giống. 

7. Trƣớc khi khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen phải thực hiện đánh giá rủi ro theo quy định 

của pháp luật về đa dạng sinh học. 

Điều 20. Lƣu mẫu giống cây trồng 

1. Mẫu giống cây trồng khi đăng ký công nhận lƣu hành giống cây trồng phải đƣợc lƣu trong suốt quá 

trình khảo nghiệm và lƣu hành giống cây trồng (sau đây gọi là mẫu lƣu) do cơ quan quản lý chuyên 

ngành về trồng trọt quản lý. 

2. Việc lƣu mẫu giống cây trồng đƣợc thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: 
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a) Lƣu vật liệu nhân giống cây trồng; 

b) Lƣu giải trình tự gen của giống cây trồng; 

c) Lƣu vật liệu nhân giống cây trồng và giải trình tự gen của giống cây trồng. 

3. Mẫu lƣu đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Làm giống khảo nghiệm, giống đối chứng, giống tƣơng tự, giống điển hình trong khảo nghiệm; 

b) Thử nghiệm, kiểm tra chất lƣợng giống cây trồng; 

c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp về giống cây trồng. 

4. Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này. 

Điều 21. Cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng 

1. Điều kiện cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng bao gồm: 

a) Ngƣời trực tiếp phụ trách khảo nghiệm có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên 

ngành về cây trồng, bảo vệ thực vật, sinh học; 

b) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phù hợp để thực hiện khảo nghiệm theo tiêu 

chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng đối với loài cây trồng đƣợc khảo nghiệm. 

2. Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng đƣợc cấp lại trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Bị mất, hƣ hỏng; 

b) Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến tổ chức khảo nghiệm trong Quyết định công nhận tổ chức 

khảo nghiệm giống cây trồng. 

3. Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng bị hủy bỏ trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung ghi trong Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây 

trồng; 

b) Phát hiện giấy tờ giả, thông tin không trung thực trong hồ sơ đăng ký công nhận tổ chức khảo 

nghiệm giống cây trồng; 

c) Tổ chức khảo nghiệm có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải hủy bỏ Quyết định công nhận 

tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng; 

d) Không còn đáp ứng đƣợc một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động khảo nghiệm giống cây trồng mà còn tái phạm. 

4. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận 

tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng. 
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Mục 4. SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 22. Điều kiện của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có giống cây trồng hoặc đƣợc ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng đƣợc cấp quyết 

định công nhận lƣu hành hoặc đã tự công bố lƣu hành giống cây trồng; 

b) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phƣơng pháp sản 

xuất giống cây trồng; trƣờng hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. 

2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy 

xuất nguồn gốc lô giống cây trồng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 23. Sản xuất giống cây trồng 

1. Sản xuất giống cây trồng đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp nhân giống hữu tính và phƣơng pháp 

nhân giống vô tính theo tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất giống cây trồng; trƣờng hợp không có tiêu 

chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. 

2. Cây, vƣờn cây cung cấp vật liệu phục vụ nhân giống vô tính, hạt lai đa dòng đối với cây ăn quả lâu 

năm, cây công nghiệp lâu năm phải đƣợc cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công 

nhận vƣờn cây đầu dòng theo quy định tại Điều 24 của Luật này. 

Điều 24. Cấp, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công 

nhận vƣờn cây đầu dòng 

1. Cây đƣợc cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng sau khi đƣợc bình tuyển theo tiêu chuẩn quốc gia 

về chất lƣợng cây đầu dòng. Trƣờng hợp không có tiêu chuẩn quốc gia, cơ quan quản lý chuyên ngành 

về trồng trọt ban hành tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng. 

2. Vƣờn cây đƣợc cấp Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng sau khi đƣợc thẩm định theo tiêu 

chuẩn quốc gia về chất lƣợng vƣờn cây đầu dòng. Trƣờng hợp không có tiêu chuẩn quốc gia, cơ quan 

quản lý chuyên ngành về trồng trọt ban hành tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng. 

3. Chất lƣợng cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng đƣợc quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn 

cơ sở về chất lƣợng cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng bị đình chỉ hiệu lực 

khi cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng không còn đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở về 

chất lƣợng cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng. 

5. Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng đƣợc phục hồi hiệu 

lực khi chất lƣợng của cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn 

cơ sở về chất lƣợng cây đầu dòng, vƣờn cây đầu dòng. 

6. Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng bị hủy bỏ khi đã bị 

đình chỉ hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều này mà không đƣợc phục hồi hiệu lực theo quy định 

tại khoản 5 Điều này. 
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7. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định 

công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng. 

Mục 5. QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 25. Yêu cầu chung về quản lý chất lƣợng giống cây trồng 

1. Quản lý chất lƣợng giống cây trồng bao gồm quản lý chất lƣợng giống và quản lý chất lƣợng vật liệu 

nhân giống theo quy định của Luật này và pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. 

2. Chất lƣợng giống cây trồng đƣợc quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở đối với 

từng loài cây trồng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 và điểm b khoản 1 Điều 17 của Luật này. 

3. Chất lƣợng vật liệu nhân giống cây trồng đƣợc quản lý nhƣ sau: 

a) Vật liệu nhân giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy 

định của pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. Chất lƣợng vật liệu nhân giống cây trồng chính 

đƣợc quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng vật liệu nhân giống cây trồng và 

tiêu chuẩn do ngƣời sản xuất, nhập khẩu công bố áp dụng; 

b) Vật liệu nhân giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính là sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 theo 

quy định của pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. Chất lƣợng vật liệu nhân giống cây trồng 

không thuộc loài cây trồng chính đƣợc quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn về chất lƣợng vật liệu nhân giống 

cây trồng do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng. 

Điều 26. Kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng 

1. Kiểm định ruộng giống đƣợc thực hiện trong quá trình sản xuất giống cây trồng theo tiêu chuẩn 

quốc gia về phƣơng pháp kiểm định ruộng giống, do ngƣời đƣợc tập huấn nghiệp vụ thực hiện. 

2. Lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng đƣợc thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia về phƣơng pháp lấy 

mẫu giống cây trồng, do ngƣời đƣợc tập huấn nghiệp vụ thực hiện. 

3. Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết Điều này. 

Điều 27. Ghi nhãn và quảng cáo giống cây trồng 

1. Ghi nhãn và quảng cáo giống cây trồng thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về thƣơng 

mại, quảng cáo. 

2. Nội dung ghi nhãn và quảng cáo giống cây trồng phải phù hợp với thông tin đã công bố trong hồ sơ 

đăng ký cấp quyết định công nhận lƣu hành giống cây trồng đƣợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận 

hoặc nội dung tự công bố lƣu hành giống cây trồng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 6. XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG 

Điều 28. Xuất khẩu giống cây trồng 

1. Giống cây trồng đã đƣợc cấp quyết định công nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành và không 

thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu đƣợc xuất khẩu và thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thƣơng mại, quản lý ngoại thƣơng. 
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2. Giống cây trồng và hạt lai của giống cây trồng chƣa đƣợc cấp quyết định công nhận lƣu hành hoặc 

tự công bố lƣu hành và không thuộc Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu chỉ đƣợc 

xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế không vì mục đích 

thƣơng mại và phải đƣợc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép. 

3. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu giống cây trồng quy định tại khoản 2 

Điều này. 

Điều 29. Nhập khẩu giống cây trồng 

1. Giống cây trồng, hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai của giống cây trồng đã đƣợc cấp quyết định công 

nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành; hạt giống bố mẹ để sản xuất hạt lai phục vụ xuất khẩu đƣợc 

nhập khẩu và thực hiện theo quy định của pháp luật về thƣơng mại, quản lý ngoại thƣơng. 

Trƣờng hợp nhập khẩu phục vụ mục đích mua bán phải có hồ sơ, tài liệu đáp ứng các quy định tại 

khoản 1 Điều 23 và khoản 1 Điều 26 của Luật này. 

2. Giống cây trồng chƣa đƣợc cấp quyết định công nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành chỉ đƣợc 

nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế và phải đƣợc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép. 

3. Giống cây trồng nhập khẩu phục vụ sản xuất, mua bán phải đƣợc kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng 

do cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 

thực hiện và đạt yêu cầu về chất lƣợng, trừ trƣờng hợp sau đây: 

a) Hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai của giống cây trồng; 

b) Giống cây trồng chƣa đƣợc cấp quyết định công nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành nhập khẩu 

theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Giống cây trồng tạm nhập, tái xuất hoặc quá cảnh hoặc chuyển khẩu; 

d) Giống cây trồng gửi kho ngoại quan. 

4. Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nƣớc về 

chất lƣợng giống cây trồng nhập khẩu. 

5. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu giống cây trồng. 

Mục 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG VỀ GIỐNG CÂY 

TRỒNG 

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng có quyền sau đây: 

a) Đầu tƣ nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng; điều tra, đánh giá, thu thập, lƣu giữ, khai thác nguồn 

vật liệu nhân giống trong nƣớc hoặc nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng; 

b) Đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ của Nhà nƣớc về đầu tƣ cho khoa học và công nghệ, chính sách đặc 

thù cho lĩnh vực, vùng theo quy định của pháp luật; 
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c) Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài để nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng 

theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, quy định khác 

của pháp luật có liên quan; 

b) Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng trƣớc khi đƣa vào kinh doanh, chuyển giao trong 

trƣờng hợp nghiên cứu, chọn, tạo, phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng nguồn ngân sách nhà 

nƣớc hoặc từ dự án do Nhà nƣớc quản lý; khi chuyển giao giống cây trồng phải thực hiện theo quy 

định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; 

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về đa dạng sinh học và quy định khác của pháp luật có liên quan 

khi tiến hành nghiên cứu, chọn, tạo, thí nghiệm, khảo nghiệm giống cây trồng biến đổi gen. 

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp quyết định công nhận 

lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành giống cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp quyết định công nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành 

giống cây trồng đƣợc quyền lƣu hành giống cây trồng hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác lƣu 

hành giống cây trồng. 

2. Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp quyết định công nhận lƣu hành hoặc tổ chức, cá nhân đƣợc 

ủy quyền công nhận lƣu hành giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây: 

a) Duy trì tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn tính, giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây 

trồng trong quá trình lƣu hành, trừ trƣờng hợp đƣợc cấp Quyết định công nhận lƣu hành đặc cách 

giống cây trồng quy định tại Điều 16 của Luật này; 

b) Bồi thƣờng thiệt hại khi lƣu hành giống cây trồng không đúng với giống đã đƣợc cấp quyết định 

công nhận lƣu hành; lƣu hành giống giả, giống không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

hoặc tiêu chuẩn quốc gia về chất lƣợng hoặc tiêu chuẩn cơ sở về chất lƣợng đã công bố; cung cấp sai 

thông tin về giống cây trồng và quy trình sản xuất đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

3. Tổ chức, cá nhân tự công bố lƣu hành hoặc đƣợc ủy quyền tự công bố lƣu hành giống cây trồng có 

nghĩa vụ bồi thƣờng thiệt hại khi lƣu hành giống cây trồng không đúng với giống đã tự công bố lƣu 

hành; lƣu hành giống giả, giống không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia hoặc 

tiêu chuẩn cơ sở đã công bố; cung cấp sai thông tin về giống cây trồng và quy trình sản xuất đã công 

bố. 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng giống cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng giống cây trồng có quyền sau đây: 

a) Đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin về giống cây trồng và hƣớng dẫn sử dụng giống cây trồng; 

b) Đƣợc bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

c) Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đƣợc cấp 

quyết định công nhận lƣu hành hoặc tự công bố lƣu hành giống cây trồng. 
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2. Tổ chức, cá nhân sử dụng giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp quyết định công nhận lƣu 

hành hoặc tự công bố lƣu hành giống cây trồng công bố; 

b) 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 phƣơng để xử lý. 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận 

cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng 

1. Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận 

vƣờn cây đầu dòng có quyền khai thác hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khai thác vật liệu nhân 

giống phục vụ mục đích sản xuất, mua bán. 

2. Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận 

vƣờn cây đầu dòng có nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo đảm chất lƣợng giống cây trồng nhƣ khi đƣợc công nhận; 

b) Khai thác vật liệu nhân giống theo Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn 

cây đầu dòng; 

c) Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng 

1. Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng có quyền sau đây: 

a) Tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị; 

b) Đƣợc thanh toán chi phí khảo nghiệm giống cây trồng trên cơ sở hợp đồng với tổ chức, cá nhân đề 

nghị. 

2. Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện khảo nghiệm theo đúng nội dung ghi trong Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm 

giống cây trồng; 

b) Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về kết quả khảo nghiệm và lƣu kết quả theo quy định của pháp 

luật về lƣu trữ; 

c) Chịu trách nhiệm bảo mật trƣớc tổ chức, cá nhân có giống cây trồng khảo nghiệm. 

3. Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng phải từ chối khảo nghiệm phục vụ mục đích cấp Quyết định 

công nhận lƣu hành giống cây trồng trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Giống do tổ chức khảo nghiệm đó đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lƣu hành; 

b) Giống của đơn vị liên danh với tổ chức khảo nghiệm khi đăng ký chứng nhận đủ điều kiện khảo 

nghiệm; 
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c) Giống của các công ty trong cùng một công ty mẹ hoặc tập đoàn hoặc tổng công ty trong đó có tổ 

chức khảo nghiệm; 

d) Giống của các đơn vị trong cùng một đơn vị sự nghiệp trong đó có tổ chức khảo nghiệm. 

Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

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 quy định tại Điều 22 của Luật này. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng có nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 22 của Luật này; 

b) Thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của pháp luật; 

c) Thu hồi, xử lý giống cây trồng không bảo đảm chất lƣợng khi lƣu thông trên thị trƣờng; 

d) Bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

đ) Cung cấp tài liệu minh chứng về nguồn gốc vật liệu nhân giống, tài liệu truy xuất nguồn gốc lô 

giống cây trồng; 

e) Thực hiện dán nhãn đối với giống cây trồng biến đổi gen theo quy định của pháp luật. 

Chƣơng III: PHÂN BÓN 

Mục 1. CÔNG NHẬN PHÂN BÓN LƢU HÀNH VÀ KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN 

Điều 36. Yêu cầu về công nhận phân bón lƣu hành, phân loại phân bón 

1. Phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải đƣợc cấp Quyết định công nhận phân bón lƣu 

hành tại Việt Nam, trừ phân bón hữu cơ đƣợc sản xuất để sử dụng không vì mục đích thƣơng mại, 

phân bón đƣợc nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật này; phân bón đƣợc sản xuất để xuất 

khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài. 

2. Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam có thời hạn là 05 năm và đƣợc gia hạn. 

3. Tổ chức, cá nhân trong nƣớc hoặc tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài có văn phòng đại diện, chi nhánh 

công ty hoạt động trong lĩnh vực phân bón tại Việt Nam đƣợc đứng tên đăng ký công nhận lƣu hành 

phân bón. 

4. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ đƣợc đứng tên đăng ký công nhận một tên phân bón cho mỗi công thức 

thành phần, hàm lƣợng dinh dƣỡng phân bón. 

5. Chính phủ quy định về phân loại phân bón. 

Điều 37. Cấp, cấp lại, gia hạn Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam 

1. Điều kiện cấp Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam bao gồm: 

a) Đáp ứng các chỉ tiêu chất lƣợng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng phân bón; 
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b) Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia, trừ loại phân bón quy định tại khoản 2 Điều 39 của 

Luật này. 

2. Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam đƣợc cấp lại trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Quyết định công nhận phân bón 

lƣu hành; 

b) Quyết định công nhận phân bón lƣu hành bị mất, hƣ hỏng; 

c) Thay đổi tên phân bón theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền hoặc theo bản 

án, quyết định của Tòa án trong trƣờng hợp vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

3. Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam đƣợc gia hạn khi đáp ứng điều kiện sau đây: 

a) Khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu; 

b) Đáp ứng chỉ tiêu chất lƣợng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng phân bón; 

c) Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón theo quy định. 

4. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn Quyết định công nhận 

phân bón lƣu hành tại Việt Nam. 

Điều 38. Hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam 

1. Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam bị hủy bỏ trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Có bằng chứng khoa học mới về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe con 

ngƣời, môi trƣờng; 

b) Phát hiện sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng với phân bón đã 

đƣợc công nhận lƣu hành. 

2. Việc hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Đối với trƣờng hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý chuyên ngành về phân 

bón tổng hợp thông tin đánh giá và xem xét hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt 

Nam. Tổ chức, cá nhân đƣợc sản xuất, nhập khẩu phân bón này tối đa là 06 tháng; đƣợc mua bán, sử 

dụng tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt 

Nam có hiệu lực; 

b) Đối với trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý chuyên ngành về phân 

bón kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu công nhận phân bón để xem xét hủy bỏ Quyết định công nhận phân 

bón lƣu hành tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân phải chấm dứt ngay việc sản xuất, nhập khẩu, mua bán, 

sử dụng phân bón kể từ ngày quyết định hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam 

có hiệu lực. 

3. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lƣu 

hành tại Việt Nam. 
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Điều 39. Yêu cầu về khảo nghiệm phân bón 

1. Phân bón phải đƣợc khảo nghiệm trƣớc khi đƣợc công nhận lƣu hành, trừ các loại phân bón quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

2. Các loại phân bón không phải khảo nghiệm bao gồm: 

a) Phân bón hữu cơ sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ là chất hữu cơ tự nhiên, đáp ứng chỉ tiêu chất 

lƣợng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

b) Phân bón vô cơ đơn sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ chứa đạm (N) hoặc lân (P) hoặc kali (K), 

đáp ứng chỉ tiêu chất lƣợng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

c) Phân bón vô cơ phức hợp sử dụng để bón rễ trong thành phần chỉ chứa các nguyên tố dinh dƣỡng 

đạm (N), lân (P), kali (K) đƣợc liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học, đáp ứng chỉ tiêu chất lƣợng 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

d) Phân bón đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền công nhận là tiến bộ kỹ thuật. 

3. Phân bón đƣợc khảo nghiệm cả diện rộng và diện hẹp; khảo nghiệm diện rộng chỉ đƣợc tiến hành 

sau khi kết thúc khảo nghiệm diện hẹp. 

4. Việc khảo nghiệm phân bón thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức đƣợc công nhận đủ điều 

kiện thực hiện khảo nghiệm. 

5. Lƣợng phân bón đƣợc sản xuất, nhập khẩu để khảo nghiệm đƣợc xác định dựa trên liều lƣợng bón 

cho từng loại cây trồng và diện tích khảo nghiệm thực tế theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm 

phân bón. 

Điều 40. Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón 

1. Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Ngƣời trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhƣỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, 

sinh học và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hƣớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

b) Có đủ số lƣợng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, không kể ngƣời trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, 

có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 1 Điều này 

và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hƣớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

c) Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón. 

2. Chính phủ quy định số lƣợng nhân lực tối thiểu thực hiện khảo nghiệm của tổ chức khảo nghiệm 

phân bón; hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo 

nghiệm phân bón. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

23 

 

Mục 2. SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

Điều 41. Điều kiện sản xuất phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bao gồm: 

a) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xƣởng phù hợp với quy mô sản xuất; 

b) Có dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất từng loại, dạng phân bón; 

c) Có phòng thử nghiệm hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm đƣợc chỉ định để đánh giá các chỉ 

tiêu chất lƣợng phân bón do mình sản xuất; 

d) Có hệ thống quản lý chất lƣợng phù hợp và đƣợc cập nhật với tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa 

quốc tế ban hành về quản lý chất lƣợng; 

đ) Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; 

e) Ngƣời trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên 

ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhƣỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học. 

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón có thời hạn là 05 năm và đƣợc cấp lại. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. 

Điều 42. Điều kiện buôn bán phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; 

trƣờng hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón. 

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm: 

a) Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng; 

b) Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định; 

c) Ngƣời trực tiếp buôn bán phân bón phải đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn về phân bón theo 

hƣớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trƣờng hợp đã có trình độ từ trung cấp trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhƣỡng, khoa học 

đất, nông học, hóa học, sinh học. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu 

hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 
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Mục 3. XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN 

Điều 43. Xuất khẩu phân bón 

Việc xuất khẩu phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về thƣơng mại, quản lý ngoại thƣơng 

hoặc theo yêu cầu của nƣớc nhập khẩu. 

Điều 44. Nhập khẩu phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân có phân bón đã đƣợc cấp Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam 

đƣợc nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu phân bón trong Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại 

Việt Nam và không cần Giấy phép nhập khẩu phân bón. 

2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón chƣa đƣợc công nhận lƣu hành tại Việt Nam phải có Giấy 

phép nhập khẩu phân bón trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Phân bón để khảo nghiệm; 

b) Phân bón dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí; 

c) Phân bón sử dụng trong dự án của nƣớc ngoài tại Việt Nam; 

d) Phân bón làm quà tặng, làm hàng mẫu; 

đ) Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm; 

e) Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học; 

g) Phân bón làm nguyên liệu để sản xuất phân bón khác; 

h) Phân bón 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. 

3. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón. 

Mục 4. QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG, TÊN, NHÃN, QUẢNG CÁO PHÂN BÓN 

Điều 45. Quản lý chất lƣợng phân bón 

1. Phân bón đƣợc quản lý chất lƣợng theo quy định của pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. 

2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận 

chất lƣợng phục vụ quản lý nhà nƣớc đối với phân bón phải đƣợc chứng nhận lĩnh vực hoạt động theo 

quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và đƣợc Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. 

3. Việc lấy mẫu phân bón để thử nghiệm chất lƣợng phục vụ quản lý nhà nƣớc phải do ngƣời có Giấy 

chứng nhận lấy mẫu phân bón thực hiện. 

4. Chính phủ quy định nội dung, thời gian, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lấy mẫu phân bón. 
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Điều 46. Kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng phân bón nhập khẩu 

1. Phân bón nhập khẩu phải đƣợc kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng, trừ phân bón nhập khẩu quy định 

tại các điểm a, d, đ, e và h khoản 2 Điều 44 của Luật này. 

2. Kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng phân bón nhập khẩu do cơ quan quản lý chuyên ngành về phân bón 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện. 

3. Hồ sơ kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng phân bón nhập khẩu phải đƣợc lƣu trong thời hạn là 05 năm 

kể từ ngày ban hành thông báo kết quả kiểm tra nhà nƣớc. 

4. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng phân bón 

nhập khẩu. 

Điều 47. Tên phân bón 

1. Tên phân bón khi đăng ký không đƣợc trùng với tên phân bón đã đƣợc cấp Quyết định công nhận 

phân bón lƣu hành tại Việt Nam. 

2. Tên phân bón không làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng, thành phần và loại phân bón. 

3. Tên phân bón không đƣợc vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục 

của dân tộc; trùng cách đọc hoặc cách viết với tên của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, các loại 

thực phẩm, đồ uống, dƣợc phẩm. Không sử dụng tên cơ quan nhà nƣớc, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của phân bón, trừ trƣờng hợp có sự chấp 

thuận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

4. Đối với phân bón hỗn hợp, trƣờng hợp tên của thành phần đƣợc sử dụng làm tên hay một phần của 

tên phân bón phải đặt theo thứ tự tên loại phân bón, thành phần, ký hiệu riêng, chữ số định lƣợng thành 

phần có trong tên, ký hiệu riêng khác (nếu có). 

Các thành phần và chữ số định lƣợng thành phần theo thứ tự nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng đạm (N), 

lân (P), kali (K), nguyên tố dinh dƣỡng trung lƣợng, nguyên tố dinh dƣỡng vi lƣợng, chất hữu cơ, chất 

bổ sung khác (nếu có). 

Điều 48. Ghi nhãn phân bón 

1. Phân bón khi lƣu thông trên thị trƣờng phải đƣợc ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng 

hóa và bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Loại phân bón; 

b) Mã số phân bón; 

c) Đối với phân bón lá phải ghi rõ cụm từ “Phân bón lá”. 

2. Nội dung ghi trên nhãn phải đúng với nội dung trong Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại 

Việt Nam. 

Điều 49. Quảng cáo phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân quảng cáo phân bón thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo. 
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2. Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. 

Mục 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH 

VỰC PHÂN BÓN 

Điều 50. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón có quyền sau đây: 

a) Sản xuất phân bón đƣợc công nhận lƣu hành tại Việt Nam; 

b) Sản xuất phân bón để xuất khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài; 

c) Quảng cáo phân bón theo quy định tại Điều 49 của Luật này; 

d) Đƣợc buôn bán phân bón do mình sản xuất. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón có nghĩa vụ sau đây: 

a) Duy trì đầy đủ các điều kiện sản xuất phân bón quy định tại Điều 41 của Luật này trong quá trình 

hoạt động sản xuất phân bón; 

b) Sản xuất phân bón đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng; 

c) Thực hiện đúng nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón; 

d) Thử nghiệm đối với từng lô phân bón thành phẩm trƣớc khi đƣa ra lƣu thông trên thị trƣờng. Lƣu 

kết quả thử nghiệm theo hạn sử dụng của lô phân bón và bảo quản mẫu lƣu trong thời gian là 06 tháng 

kể từ khi lấy mẫu; 

đ) Thu hồi, xử lý phân bón không bảo đảm chất lƣợng và bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp 

luật; 

e) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

g) Tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn sử dụng phân bón; bồi dƣỡng, tập huấn chuyên môn cho ngƣời lao 

động trực tiếp sản xuất phân bón; 

h) Hằng năm, báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón với cơ quan quản lý nhà nƣớc 

có thẩm quyền hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; 

i) Chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, hóa chất, lao động, môi trƣờng và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 51. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón có quyền sau đây: 

a) Buôn bán phân bón đƣợc công nhận lƣu hành tại Việt Nam; 

b) Đƣợc cung cấp thông tin và hƣớng dẫn sử dụng, bồi dƣỡng chuyên môn phân bón. 
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2. Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón có nghĩa vụ sau đây: 

a) Duy trì đầy đủ các điều kiện buôn bán phân bón quy định tại Điều 42 của Luật này trong quá trình 

buôn bán phân bón; 

b) Bảo quản phân bón ở nơi khô ráo, không để lẫn với các loại hàng hóa khác làm ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng phân bón; 

c) Kiểm tra nguồn gốc phân bón, nhãn phân bón, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu liên quan 

đến chất lƣợng phân bón; 

d) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; 

đ) Cung cấp chứng từ hợp pháp để truy xuất nguồn gốc phân bón; 

e) Bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

g) Hƣớng dẫn sử dụng phân bón theo đúng nội dung ghi trên nhãn phân bón; 

h) Chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, hóa chất, lao động, môi trƣờng và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khảo nghiệm phân bón 

1. Tổ chức khảo nghiệm phân bón có quyền sau đây: 

a) Tiến hành khảo nghiệm phân bón trên cơ sở hợp đồng với tổ chức, cá nhân đề nghị; 

b) Đƣợc thanh toán chi phí khảo nghiệm phân bón trên cơ sở hợp đồng với tổ chức, cá nhân đề nghị. 

2. Tổ chức khảo nghiệm phân bón có nghĩa vụ sau đây: 

a) Đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 40 của Luật này; 

b) Thực hiện khảo nghiệm phân bón khách quan, chính xác; 

c) Tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và yêu cầu khảo nghiệm; 

d) Báo cáo kết quả khảo nghiệm và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về kết quả khảo nghiệm; 

đ) Lƣu giữ nhật ký đồng ruộng, số liệu thô, đề cƣơng khảo nghiệm, báo cáo kết quả khảo nghiệm trong 

thời gian là 05 năm kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm; 

e) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khảo nghiệm của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền; 

g) Bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

h) Gửi đề cƣơng khảo nghiệm phân bón cho cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền nơi khảo nghiệm 

trƣớc khi tiến hành khảo nghiệm; 
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i) Hằng năm, báo cáo kết quả hoạt động khảo nghiệm phân bón với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời lấy mẫu phân bón 

1. Ngƣời lấy mẫu phân bón có quyền sau đây: 

a) Đƣợc cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động lấy mẫu phân bón; 

b) Đƣợc tập huấn về lấy mẫu phân bón. 

2. Ngƣời lấy mẫu phân bón có nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện lấy mẫu theo đúng tiêu chuẩn quốc gia về lấy mẫu phân bón, bảo đảm khách quan; 

b) Bảo mật thông tin, số liệu liên quan đến việc lấy mẫu, trừ trƣờng hợp cơ quan quản lý nhà nƣớc có 

thẩm quyền yêu cầu báo cáo; 

c) Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về hoạt động lấy mẫu phân bón. 

Điều 54. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón có quyền sau đây: 

a) Đƣợc cung cấp thông tin và hƣớng dẫn sử dụng phân bón; 

b) Yêu cầu cơ sở mua bán phân bón hƣớng dẫn sử dụng phân bón theo đúng nội dung của nhãn phân 

bón; 

c) Đƣợc bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón có nghĩa vụ sau đây: 

a) Sử dụng phân bón theo đúng hƣớng dẫn ghi trên nhãn; 

b) Sử dụng phân bón bảo đảm hiệu quả, an toàn cho ngƣời, vật nuôi, môi trƣờng, an toàn thực phẩm 

theo nguyên tắc đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lƣợng, đúng thời điểm, đúng cách. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và phổ biến bộ tài liệu hƣớng dẫn sử dụng phân 

bón theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Chƣơng IV: CANH TÁC 

Mục 1. SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRONG CANH TÁC 

Điều 55. Sử dụng và bảo vệ đất trong canh tác 

1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt của địa phƣơng, khi xác định cơ cấu cây trồng, phải căn 

cứ vào tính chất lý, hóa học của đất, đặc tính sinh học của cây trồng, trình độ phát triển của khoa học 

và công nghệ. 
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2. Các vùng đất chuyên trồng lúa nƣớc, trồng rau, trồng cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp lâu năm 

và cây cảnh đƣợc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch sử dụng ổn định, phù hợp với định hƣớng phát 

triển kinh tế và định kỳ đánh giá chất lƣợng đất để có biện pháp cải tạo, sử dụng bền vững. 

Điều 56. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

1. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đƣợc quy định nhƣ sau: 

a) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phƣơng, nhu cầu thị trƣờng, điều kiện nguồn nƣớc và 

khí hậu; 

b) Hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất 

theo chuỗi; 

c) Bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với quy hoạch và định hƣớng hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phƣơng; 

d) Không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 57. Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nƣớc 

1. Tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nƣớc chỉ đƣợc sử dụng vào mục đích nông nghiệp; đƣợc bảo 

vệ và sử dụng hiệu quả. 

2. Tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất đƣợc chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nƣớc phải có 

phƣơng án sử dụng tầng đất mặt. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 58. Sử dụng nƣớc tƣới 

1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt của địa phƣơng có trách nhiệm xác định cơ cấu cây 

trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện nguồn nƣớc. 

2. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thủy lợi phải bảo đảm chất lƣợng nƣớc theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật. 

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sử dụng nguồn nƣớc tƣới hiệu quả; áp dụng biện pháp canh tác tiên 

tiến, tiết kiệm; tái sử dụng nƣớc theo quy định của pháp luật về tài nguyên nƣớc, thủy lợi và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 59. Sử dụng sinh vật có ích 

1. Sinh vật có ích trong canh tác bao gồm các sinh vật có vai trò ổn định và cải tạo độ phì nhiêu của 

đất, tăng sức chống chịu và khả năng sinh trƣởng của cây trồng, bảo quản, chế biến sản phẩm và phụ 

phẩm từ cây trồng, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng, thụ phấn cho cây trồng và mục đích có lợi 

khác. 

2. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động canh tác phải thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để bảo vệ 

và phát huy hiệu quả của sinh vật có ích. 
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3. Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điều tra, đánh giá nguồn sinh vật có ích 

để có biện pháp bảo vệ và khai thác phù hợp; ban hành Danh mục các loài, chủng sinh vật có ích sử 

dụng trong canh tác. 

Mục 2. SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP TRONG CANH TÁC 

Điều 60. Trang thiết bị và vật tƣ nông nghiệp trong canh tác 

1. Trang thiết bị trong canh tác bao gồm nhà kính, nhà lƣới, máy móc và dụng cụ phục vụ sản xuất, 

tƣới tiêu, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến. 

2. Vật tƣ nông nghiệp trong canh tác bao gồm: 

a) Giống cây trồng; 

b) Phân bón; 

c) Thuốc bảo vệ thực vật; 

d) Giá thể trồng cây, màng phủ đất, vật liệu giữ ẩm; 

đ) Hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong hoạt động trồng trọt không thuộc vật tƣ quy định tại 

điểm b và điểm c khoản này. 

3. Việc quản lý chất lƣợng trang thiết bị và vật tƣ nông nghiệp trong canh tác đƣợc thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng, sản phẩm hàng hóa. 

Điều 61. Yêu cầu về sử dụng trang thiết bị và vật tƣ nông nghiệp trong canh tác 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động canh tác chỉ đƣợc sử dụng vật tƣ nông nghiệp trong canh tác đƣợc phép 

sử dụng, lƣu hành theo quy định của pháp luật; tuân thủ hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn hoặc của 

tổ chức, cá nhân sản xuất vật tƣ nông nghiệp. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng vật tƣ nông nghiệp trong canh tác phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và hạn chế lan truyền sinh vật gây hại. 

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng phân bón phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

54 của Luật này. 

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật. 

Mục 3. PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẬP TRUNG VÀ LIÊN KẾT SẢN 

XUẤT 

Điều 62. Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung 

1. Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung phải phù hợp với tính chất lý, hóa học của đất, khí hậu, 

nguồn nƣớc, đặc tính sinh học của cây trồng, lợi thế vùng; bảo đảm xây dựng vùng nguyên liệu gắn với 

chế biến và thị trƣờng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung phù hợp với quy hoạch. 
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Điều 63. Hợp tác, liên kết sản xuất 

1. Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết tại vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở hợp đồng; 

tạo điều kiện cấp chứng nhận chất lƣợng và truy xuất nguồn gốc; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 

doanh, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên tham gia. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây: 

a) Tạo điều kiện và hỗ trợ các bên tham gia đàm phán, ký kết, thực hiện cam kết trong hợp đồng hợp 

tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; 

b) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thƣơng mại sản phẩm cho vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung. 

Điều 64. Quản lý và cấp mã số vùng trồng 

1. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình 

sản xuất; kiểm soát chất lƣợng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. 

2. Nhà nƣớc khuyến khích, tạo điều kiện và có chính sách ƣu tiên hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đăng ký 

cấp mã số vùng trồng. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lộ trình và hƣớng dẫn cấp mã số vùng trồng trên 

phạm vi toàn quốc. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn theo lộ trình và 

hƣớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Mục 4. QUY TRÌNH SẢN XUẤT, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ CƠ GIỚI HÓA 

TRONG CANH TÁC 

Điều 65. Quy trình sản xuất 

1. Quy trình sản xuất đƣợc ban hành cho mỗi loài cây trồng. 

2. Quy trình sản xuất đƣợc xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật và tổng kết thực 

tiễn trong canh tác; đƣợc sửa đổi, bổ sung khi có tiến bộ kỹ thuật mới, phù hợp với thực tiễn sản xuất, 

trình độ phát triển của khoa học và công nghệ, năng lực của ngƣời sử dụng. 

Điều 66. Ứng dụng công nghệ cao trong canh tác 

1. Công nghệ cao đƣợc ƣu tiên và khuyến khích ứng dụng trong canh tác bao gồm: 

a) Công nghệ sinh học trong di truyền chọn, tạo giống cây trồng; chẩn đoán, giám định sinh vật gây hại 

cây trồng; phát triển sản phẩm trong sinh học và vật liệu mới; 

b) Công nghệ tƣới nƣớc tiết kiệm, canh tác không sử dụng đất; 

c) Công nghệ sản xuất trong điều kiện nhà kính, nhà lƣới; 

d) Công nghệ thông tin ứng dụng trong dự tính, dự báo về sinh vật gây hại; cấp mã số và quản lý vùng 

trồng; 
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đ) Kỹ thuật nông nghiệp chính xác ứng dụng trong khoa học đất và dinh dƣỡng cây trồng; điều khiển 

tự động chế độ bón phân, nƣớc tƣới; công nghệ bán tự động và tự động trong dây chuyền sản xuất; 

phân tích chất lƣợng môi trƣờng sản xuất và chất lƣợng sản phẩm cây trồng. 

2. Ƣu tiên ứng dụng công nghệ cao quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trên vùng canh tác 

khó khăn, đất cát ven biển, đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa. 

3. Công nghệ cao quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đƣợc xây dựng với mật độ phù hợp, giảm hiệu 

ứng khí nhà kính. 

Điều 67. Cơ giới hóa trong canh tác 

1. Cơ giới hóa trong canh tác phải hƣớng tới đồng bộ, từng bƣớc hiện đại. 

2. Việc đầu tƣ, cải tạo cơ sở hạ tầng trên đồng ruộng phải bảo đảm điều kiện để thực hiện cơ giới hóa. 

3. Tổ chức, cá nhân khi lập kế hoạch sản xuất, xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ phải bảo đảm điều 

kiện để thực hiện cơ giới hóa. 

4. Thiết bị, máy móc sử dụng trong canh tác phải đƣợc lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế đồng 

ruộng, quy mô, tính chất và trình độ canh tác. 

Mục 5. CANH TÁC HỮU CƠ 

Điều 68. Phát triển và bảo vệ vùng canh tác hữu cơ 

1. Vùng canh tác hữu cơ phải đƣợc phát triển, bảo vệ và xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp, bảo đảm 

không bị ô nhiễm hóa chất từ bên ngoài. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ; ban hành quy 

định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trong phạm vi quản lý. 

Điều 69. Yêu cầu đối với canh tác hữu cơ 

1. Tổ chức, cá nhân canh tác hữu cơ phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ. Trƣờng 

hợp xuất khẩu sản phẩm cây trồng hữu cơ thì áp dụng theo yêu cầu của nƣớc nhập khẩu. 

2. Giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tƣ khác sử dụng trong canh tác hữu cơ phải 

đáp ứng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc đƣợc sản xuất từ nguyên 

liệu và phƣơng pháp phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. 

3. Không sử dụng hóa chất tổng hợp, chất kích thích sinh trƣởng cây trồng, thực vật biến đổi gen trong 

quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến. 

4. Việc ghi nhãn sản phẩm cây trồng hữu cơ đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về thƣơng mại 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về canh tác hữu cơ. 
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Mục 6. CANH TÁC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

Điều 70. Canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu 

1. Áp dụng giải pháp phù hợp trong canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí 

nhà kính. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sau đây: 

a) Xác định giải pháp phù hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong 

canh tác; 

b) Lồng ghép các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính khi xây dựng 

và thực hiện chiến lƣợc, chƣơng trình, đề án, dự án phát triển trồng trọt. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, hƣớng dẫn tổ chức, cá 

nhân áp dụng biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong trồng trọt 

tại địa bàn. 

4. Khuyến khích tổ chức, cá nhân canh tác áp dụng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và 

giảm phát thải khí nhà kính. 

Điều 71. Canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển, đất có nguy 

cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa 

1. Việc canh tác trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa 

mạc hóa, hoang mạc hóa tuân thủ quy trình sản xuất để chống xói mòn, sạt lở, bồi lấp và suy thoái đất, 

bảo đảm phát triển bền vững. 

2. Tổ chức, cá nhân canh tác tại các vùng quy định tại khoản 1 Điều này đƣợc hƣởng chính sách quy 

định tại Điều 4 của Luật này và chính sách khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chí xác định, biện pháp quản lý và quy trình 

sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, 

hoang mạc hóa. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định, công bố vùng và hƣớng dẫn áp dụng quy trình sản xuất trên 

vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc 

hóa. 

Điều 72. Bảo vệ môi trƣờng trong canh tác 

1. Tổ chức, cá nhân canh tác phải bảo đảm yêu cầu sau đây: 

a) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

b) Tuân thủ hƣớng dẫn của cơ quan chuyên môn khi sử dụng vật tƣ nông nghiệp trong canh tác có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng; 

c) Thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng theo quy định tại Điều 76 của Luật này. 

2. Tổ chức, cá nhân kịp thời thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã khi phát hiện dấu hiệu bất thƣờng 

về ô nhiễm môi trƣờng có nguy cơ ảnh hƣởng đến hoạt động canh tác. 
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Mục 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CANH TÁC 

Điều 73. Quyền của tổ chức, cá nhân canh tác 

1. Tự tổ chức sản xuất hoặc liên kết sản xuất với tổ chức, cá nhân khác. 

2. Đƣợc hƣởng chính sách của Nhà nƣớc quy định tại Điều 4 của Luật này và chính sách khác theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

3. Đƣợc hỗ trợ để khôi phục sản xuất trong trƣờng hợp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định 

của Chính phủ. 

4. Đƣợc cung cấp, chia sẻ thông tin về chính sách, pháp luật, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thị trƣờng 

sản phẩm cây trồng; đào tạo, tập huấn về hoạt động trồng trọt. 

5. Đƣợc đăng ký cấp mã số vùng trồng. 

6. Đƣợc thông báo, cảnh báo về tình hình khí hậu, môi trƣờng, dịch bệnh và thiên tai. 

7. Tham gia bảo hiểm nông nghiệp theo quy định của Chính phủ. 

Điều 74. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân canh tác 

1. Chịu trách nhiệm về chất lƣợng, an toàn thực phẩm của sản phẩm cây trồng do mình sản xuất; bồi 

thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nƣớc, sinh vật có 

ích, cơ sở hạ tầng. Sử dụng vật tƣ nông nghiệp trong canh tác đƣợc phép lƣu hành theo hƣớng dẫn của 

cơ quan chuyên môn hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất vật tƣ nông nghiệp. 

3. Áp dụng quy trình sản xuất phù hợp để ổn định và cải thiện độ phì của đất; hạn chế ô nhiễm và suy 

thoái đất, lan truyền sinh vật gây hại. 

4. Chủ động ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trƣờng, phòng chống sinh vật gây hại theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Kịp thời thông báo cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã khi xảy ra ô nhiễm môi trƣờng, bùng phát dịch hại. 

5. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phƣơng. 

6. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng. 

Chƣơng V: THU HOẠCH, SƠ CHẾ, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN, THƢƠNG MẠI 

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM CÂY TRỒNG 

Điều 75. Thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm cây trồng phải thực hiện theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Việc thu hoạch sản phẩm cây trồng phải hạn chế thất thoát, bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả kinh tế. 

3. Sản phẩm cây trồng là nguyên liệu đầu vào của cơ sở sơ chế, chế biến phải có nguồn gốc xuất xứ, 

bảo đảm chất lƣợng, an toàn. 
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4. Cơ sở thu mua, lƣu giữ, chế biến phải áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo quản sản phẩm 

cây trồng bảo đảm chất lƣợng, an toàn. 

5. Khuyến khích hình thành cơ sở bảo quản, chế biến sản phẩm cây trồng gắn với vùng sản xuất 

nguyên liệu. 

Điều 76. Thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng 

1. Phụ phẩm cây trồng phải đƣợc thu gom, xử lý, sử dụng phù hợp, không gây ô nhiễm môi trƣờng và 

lan truyền sinh vật gây hại. 

2. Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm, hàng hóa. 

3. Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết việc thu gom, xử lý, sử dụng 

phụ phẩm cây trồng quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 77. Phát triển thị trƣờng và thƣơng mại sản phẩm cây trồng 

1. Phát triển thị trƣờng và thƣơng mại sản phẩm cây trồng thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thƣơng mại, quản lý ngoại thƣơng và quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Phát triển thị trƣờng sản phẩm cây trồng bao gồm: 

a) Dự báo thị trƣờng và định hƣớng phát triển sản phẩm cây trồng trong từng thời kỳ; 

b) Đàm phán và thực hiện mở cửa thị trƣờng; tháo gỡ rào cản để sản phẩm cây trồng của Việt Nam 

đƣợc nhập khẩu vào các quốc gia và vùng lãnh thổ; 

c) Xây dựng chợ đầu mối; xúc tiến thƣơng mại và xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm cây trồng. 

3. Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cây trồng; xây dựng chuỗi liên kết 

từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, thƣơng mại trong 

nƣớc và xuất khẩu đƣợc hƣởng chính sách quy định tại Điều 4 của Luật này và chính sách khác theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 78. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm cây trồng phải có tài liệu truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu 

cầu về chất lƣợng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu sản phẩm cây trồng thực hiện theo yêu cầu của nƣớc nhập khẩu. 

Điều 79. Phát triển chợ đầu mối sản phẩm cây trồng 

1. Chợ đầu mối sản phẩm cây trồng đƣợc bố trí ở vùng sản xuất hàng hóa tập trung hoặc nơi tiêu thụ 

sản phẩm cây trồng với khối lƣợng lớn. 

2. Phát triển chợ đầu mối sản phẩm cây trồng phải phù hợp với quy hoạch. 

Điều 80. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến và 

thƣơng mại sản phẩm cây trồng 

1. Tổ chức, cá nhân thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến và thƣơng mại sản phẩm cây trồng có quyền 

sau đây: 
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a) Đƣợc hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, thƣơng mại sản phẩm cây trồng; 

b) Đƣợc hƣởng chính sách quy định tại Điều 4 của Luật này và chính sách khác theo quy định của 

pháp luật có liên quan. 

2. Tổ chức, cá nhân bảo quản, chế biến và thƣơng mại sản phẩm cây trồng có nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

b) Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

Điều 81. Quản lý chất lƣợng sản phẩm cây trồng 

1. Sản phẩm cây trồng đƣợc quản lý chất lƣợng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. 

2. Sản phẩm cây trồng biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm phải đƣợc ghi nhãn theo quy định của pháp 

luật về an toàn thực phẩm và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chƣơng VI: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT 

Điều 82. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về hoạt động trồng trọt trong phạm vi cả nƣớc. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nƣớc về hoạt động trồng trọt trong phạm vi cả nƣớc và có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng chiến lƣợc, đề án, kế hoạch; chỉ đạo hƣớng dẫn thực hiện hoạt động trồng trọt; 

b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, 

văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất trong hoạt động trồng 

trọt; 

c) Tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, thu hồi, hủy bỏ quyết định, giấy 

phép, giấy chứng nhận trong hoạt động trồng trọt theo thẩm quyền và đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ; 

d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin; thực hiện thống kê, báo cáo về hoạt động trồng trọt; 

đ) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; điều tra cơ bản, thu thập, quản lý các thông 

tin, tƣ liệu và hợp tác quốc tế trong hoạt động trồng trọt; 

e) Đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

hoạt động trồng trọt; 

g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động trồng trọt. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp 

với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về hoạt động trồng 

trọt. 
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Điều 83. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: 

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hƣớng dẫn tổ chức thi 

hành pháp luật về hoạt động trồng trọt trên địa bàn; 

b) Ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với địa phƣơng; 

c) Chỉ đạo, tổ chức quản lý hoạt động trồng trọt trên địa bàn; hƣớng dẫn, ban hành quy trình sản xuất 

phù hợp với điều kiện của địa phƣơng; tổ chức sản xuất trồng trọt; 

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về hoạt động trồng trọt; xây 

dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động trồng trọt trên địa bàn và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về 

trồng trọt; 

đ) Tổ chức thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, thu hồi, hủy bỏ quyết định, giấy 

phép, giấy chứng nhận trong hoạt động trồng trọt theo thẩm quyền và đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

e) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm 

pháp luật về hoạt động trồng trọt theo thẩm quyền. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện nội dung, biện pháp quản lý trong hoạt động trồng trọt trên địa bàn theo quy định của 

pháp luật; 

b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc về hoạt động trồng trọt theo phân cấp hoặc ủy quyền; 

c) Tổ chức, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động trồng trọt trên địa bàn. 

Chƣơng VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 84. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành. 

Điều 85. Quy định chuyển tiếp 

1. Quyết định công nhận giống cây trồng mới đƣợc cấp theo quy định của Pháp lệnh Giống cây trồng 

số 15/2004/PL-UBTVQH11 đƣợc tiếp tục sử dụng trong thời hạn 10 năm đối với giống cây trồng hằng 

năm, 20 năm đối với giống cây trồng lâu năm tính từ ngày đƣợc cấp quyết định và đƣợc gia hạn theo 

quy định của Luật này. 

Trƣờng hợp thời gian còn lại của Quyết định công nhận giống cây trồng mới không đủ 03 năm hoặc 

quá thời hạn 10 năm đối với giống cây trồng hằng năm, quá 20 năm đối với giống cây trồng lâu năm 

tính đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì đƣợc tiếp tục sử dụng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành. 



CÔNG TY LUẬT HÙNG THẮNG 

38 

 

2. Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vƣờn cây đầu dòng đƣợc cấp theo quy 

định của Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 đƣợc tiếp tục sử dụng theo quy định 

của Luật này và không phải gia hạn. 

3. Quyết định công nhận phân bón lƣu hành tại Việt Nam, Giấy phép sản xuất phân bón, Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã đƣợc cấp trƣớc ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục đƣợc sử 

dụng cho đến khi hết thời hạn và đƣợc gia hạn, cấp lại theo quy định của Luật này. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đã đƣợc cấp trƣớc ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành có giá trị tƣơng đƣơng với Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định của 

Luật này. 

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động trồng trọt đã đƣợc ban hành trƣớc 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục đƣợc áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ hoặc thay thế. 

5. Kết quả khảo nghiệm cơ bản về giống cây trồng đƣợc thực hiện trƣớc ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành có giá trị tƣơng đƣơng kết quả khảo nghiệm diện hẹp theo quy định của Luật này. 

6. Kết quả khảo nghiệm sản xuất về giống cây trồng đƣợc thực hiện trƣớc ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành có giá trị tƣơng đƣơng kết quả khảo nghiệm diện rộng theo quy định của Luật này. 

7. Kết quả khảo nghiệm phân bón thực hiện, trƣớc ngày Luật này có hiệu lực thi hành đƣợc tiếp tục sử 

dụng theo quy định của Luật này. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua 

ngày 19 tháng 11 năm 2018. 

  

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

 


