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           BỘ NÔNG NGHIỆP             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         
     Số:  3957  /QĐ-BNN-TT                Hà Nội, ngày 13  tháng 12  năm 2007 

                     

 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc sử dụng Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính 

ổn định các loài cây trồng 
 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về việc 
qui định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn; 
 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
 Căn cứ điều kiện thực tiễn của quá trình hội nhập; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sử dụng Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và 
tính ổn định (Khảo nghiệm DUS) các loài cây trồng đã được Cơ quan UPOV biên 
soạn để áp dụng cho các thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng thuộc loài tương 
ứng với quy phạm đó tại Việt Nam.  

Điều 2. Cục Trồng trọt chịu trách nhiệm thu thập, dịch và phổ biến các quy 
phạm của UPOV tới các đối tượng liên quan. Trường hợp đối với loài cây trồng 
chưa có quy phạm của UPOV, Cục Trồng trọt đề xuất với Bộ thành lập Hội đồng 
chuyên ngành để xây dựng Quy phạm khảo nghiệm quốc gia. 

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Cục Trồng trọt có trách nhiệm báo cáo Bộ 
kết quả tổ chức triển khai và đề xuất hướng giải quyết những vướng mắc. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ 
Khoa học công nghệ, Chánh Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới, Thủ trưởng 
các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
                         (Đã ký) 
 

 
 

 Bùi Bá Bổng 
 

 

 

 

 

 
 


