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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận lưu hành giống cây trồng 

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT 

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Trồng trọt; Quyết định số 2472/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/6/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 
929/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 
định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt; 

Căn cứ đề nghị của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long tại văn bản số 
163/VL-KH ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc cấp Quyết định công nhận lưu hành 
giống cây trồng; 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ ngày 23/10/2020 và đề nghị của Trưởng 
Văn phòng Cục phía Nam, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận lưu hành giống lúa Thiên Châu 16 (OM344): 

Mã số lưu hành: ……………….; 

Tổ chức đăng ký lưu hành: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long; 

Tác giả giống: GS.TS Nguyễn Thị Lang; GS. TS. Hoàng Văn Phong và 
GS.TS. Bùi Chí Bửu. 

Phạm vi lưu hành: các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long; 

Thời gian lưu hành: 10 năm kể từ ngày ký Quyết định; 

Thông tin về giống lúa Thiên Châu 16 được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được công nhận lưu hành và 
các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến giống cây trồng được 
công nhận lưu hành nêu trên để áp dụng vào sản xuất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các đơn vị thuộc Cục; Tổ chức, cá 
nhân có giống cây trồng được công nhận lưu hành; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị 
liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Website Cục Trồng trọt; 

- Lưu: VT, CLT, VPPN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Tùng 
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