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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm giống cây trồng  

 

   CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT 

 Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

 Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Trồng trọt và Quyết định số 2472/QĐ-BNN-TCCB ngày 

27/6/2019 sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 

24/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều 

kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

 Căn cứ Quyết định số 4354/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục trưởng Cục Trồng trọt nhiệm vụ 

cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù 

hợp, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực trồng trọt; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha 

Hố (địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 27, thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận) thực hiện việc thử nghiệm chất lươṇg hạt giống cây trồng nông 

nghiệp phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định này). 
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Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 05 năm, kể từ ngày ký. 

Điều 3. Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố có trách 

nhiệm thực hiện việc thử nghiệm chất lượng hạt giống cây trồng nông nghiệp 

nêu trên phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, 

hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm 

về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện. 

Điều 4. Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố; 

- Bộ KH&CN, Tổng cục TĐC (để biết); 

- Vụ KHCN và Môi trường; 

- Trung tâm Tin học và thống kê; 

- Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận; 

- Văn phòng Cục (Website Cục TT); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

                                       

Trần Thị Hòa 
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