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Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN Hà Nội  
 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhận được văn bản số 462/CV-CT 
ngày 11/10/2019 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN Hà Nội có 
trụ sở tại số 202 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội về việc sản xuất và phát triển giống lúa thuần HDT10.  

Căn cứ văn bản số 5766/UBND-KT ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Bắc 
Kạn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống cây trồng, 
vật nuôi, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; sau khi xem xét văn bản đề nghị 
của Công ty, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn có ý kiến như sau: 

1. Tại Quyết định số 309/QĐ-BNN-TT ngày 22/01/2019 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT giống lúa thuần HDT10 đã được công nhận chính thức; đồng thời trong 
vụ xuân và vụ mùa năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN Hà 
Nội đã thực hiện mô hình trình diễn giống lúa thuần HDT10 trên địa bàn các huyện 
Chợ Đồn, Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì; do vậy Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Bắc Kạn đồng ý cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN Hà Nội 
phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện mô hình 
trình diễn giống lúa thuần HDT10 với tổng diện tích là 02 ha trên địa bàn huyện 
Bạch Thông, Ba Bể (01 ha/ huyện) trong vụ xuân năm 2020. 

Trong quá trình thực hiện mô hình trình diễn, Công ty TNHH một thành viên 
Đầu tư và PTNN Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ về kỹ thuật trồng, chăm 
sóc và quản lý sâu bệnh trên cây lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây; có hợp 
đồng cam kết chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do giống gây ra (nếu có) cho 
các hộ nông dân tham gia mô hình; báo cáo bằng văn bản danh sách các hộ tham 
gia, địa điểm, diện tích sau khi gieo trồng và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện khi 
kết thúc mô hình về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn (qua Chi cục Trồng 
trọt và BVTV). 

2. Giao Chi cục Trồng trọt & BVTV kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 
mô hình trình diễn giống lúa thuần HDT10 của Công ty TNHH một thành viên Đầu 
tư và PTNN Hà Nội, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

Với nội dung trên, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN 
Hà Nội tổ chức thực hiện./. 
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