
Biên bản ghi nhớ về hợp tác  
trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng 

 
Giữa  
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam,  
Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
 
Và 
 
Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất Lượng Thực Phẩm Hà Lan 
Den Hague, Hà Lan 
 
1. Việt Nam và Hà Lan nhất trí rằng việc hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ giống cây 
trồng sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả tác giả giống cây trồng và người trồng trọt của cả 
hai quốc gia. 
 
2. Một điểm quan trọng là hợp tác trong thẩm định tính khác biệt, tính đồng nhất và 
tính ổn định của giống cây trồng 
 
3. Đối với việc hợp tác trong thẩm định giống cây trồng, hai bên sẽ ký một thoả thuận 
tách biệt với Biên bản ghi nhớ này. 
 
4. Để nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về hệ thống bảo hộ giống cây trồng, Việt 
Nam mong muốn hợp tác hơn nữa với Hà Lan. Sự hợp tác này còn nhằm xây dựng 
năng lực. 
 
5. Để xây dựng chương trình hợp tác cụ thể, cần tiến hành khảo sát thực trạng Hệ 
thống giống cây trồng Việt Nam, từ đó đưa ra các ý kiến tư vấn cho Việt Nam để phát 
triển hệ thống bảo hộ giống cây trồng. 
 
6. Các hoạt động hợp tác cụ thể của năm 2008 sẽ được hoạch định dựa trên kết quả 
khảo sát và nguồn lực tài chính sẵn có.  

 
Bản ghi nhớ được ký thành hai bản tiếng Anh tại Đà Lạt ngày 16 tháng 12 năm 2007..                       
 
TM. BỘ NÔNG NGHIỆP, THIÊN NHIÊN               TM. BỘ NÔNG NGHIỆP  
     VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM                VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
                           (Đã ký)                                                                (Đã ký) 
 
               Ir. Chris van Winden                                                 Phạm Văn Hòa 
             Trưởng Đại diện UPOV                                 Phó Cục trưởng Cục trồng trọt 
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