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V/v Thực hiện truy xuất nguồn gổc 

cây đảo. cây mai.

Hà Nội. ngày J  ỉ  thảng 01 năm 202ỉ

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-  B ộ C ông Tluromg;

- Bộ Tải chính;
- ù y  ban nhân dán tinh Sơn La;
- ủy  ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn sổ 529/VPCP-NN ngày 
21/01/2021 của Vãn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chi đạo của Phó Thù 
tướng Chính phù Trịnh Dinh Dũng về việc thực hiện truy xuất nguồn gổc cây 
đào, cây mai, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ "chù trì, phoi hợp với 
các Bộ: Nóng nghiệp vờ Phát trien nóng thôn. Cóng Thtrơng, Tài chính và các 
cơ quan liên quan chi đạo, hướng Jan Uv ban nhân tinh Sơn La và các địa 
phirơrtg có nhu càu nghiên cím kỳ lường phương ủn truy xuất nguồn goc cây 
đào, cáv mai, đàm hào các vân cầu: thiết thực, phù hợp với thực tế, hiệu quà, 
đùng quy định của pháp luật hiện hành, không làm phảđ sin lì thù tiic hành chinh 
và chi phi. không gây khỏ khăn cho người dán và cioanỉĩ rỉghiệf) ■*. Thực hiện chỉ 
đạo của Phó Thủ tướng Chinh phù Trịnh Đình Dùng, trẽn cơ sờ chức năng, 
nhiệm vụ được Chính phủ giao và kết quủ cuộc họp liên Bộ: Khoa học và Công 
nghệ, Nông nghiệp và Phát trien nông thôn, Công Thương, Tải chính ngày 
23/01/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tùy theo đicu kiện thực tiền, cụ thể của địa plurcmg, ủ y  ban nhân dân 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể áp dụng biện pháp xác nhận 
nguồn gô c , xuất xứ  phù hợp, nhưntỉ không tạo thcm thù tục hành chỉnh, ách tẳc 
sán xuất, tiêu thụ sàn phảm hàng hóa.

2. Bộ Khoa học vả Cóng nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng phối hợp với Uv ban nhân dân các tinh, Ihành phổ trực thuộc Trung ương 
(Sở Khoa học và Công nghệ) cung cấp nen tàng kỹ thuật truy xuất nguồn gốc, 
hướng dần kỳ thuật và hỏ trợ kỷ thuật truy xuất nguồn gốc trong trườnc hợp địa 
phương có nhu cầu xác định nguồn gốc cây đào, cây mai. Tông cục Tiêu chuẩn  
Đo lường Chất lượng (Trung tâm Mà số mã vọch Ọuổc gia) hirómg dần các địa 
phưomg có biện pháp thích hợp xác định nguồn gốc cúa cây dào, cây mai. 
Trong trường hợp có nhu cầu áp dụng truy xuất nguồn gốc. Tồng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung lâm Mà sổ mă vạch Ọuôc gia) sõ hướng
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dần kỷ thuật và thực hiện theo quy trinh hồ trợ truy xuất ncuồn gốc hàng ngàv, 
từ ngày 23/01/2021 đến hết ngàv 11/02/2021 (Quy trình truv xuẩt nguồn gốc 
giri kèm Cóng văn này).

Trường hợp dịa phirơng đã cỏ các giải pháp hồ trợ truy xuất nguồn gốc 
cây đào, cây mai đạt yêu cầu thi được tiếp tục áp dụng.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ử y  ban nhân 
dân các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương chi đạo Sỡ Nông nuhiệp và Phát 
tricn nông thôn phoi hợp với ủ y  ban nhân dân cấp huvện, cấp xã rả soát diện 
tích rừng tự nhiên có cây dào, cây mai mọc tự nhiên đê quàn lý chặt chè, tránh 
việc chặt phá, khai thác trái pháp luật để trà trộn lưu thõnq, tiêu thụ bất hợp 
pháp.

4. ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 
trường hợp có nhu cầu, chi dạo các Sờ: Khoa học và Gỏng «ebÂ« Nông nghiệp 
và Phát triển nông thòn, Công Thương, Tài chính phổt hợp VÉTỈ ử y  ban nhân dân 
cấp huyện , cấp xả và các lực lượrm chuyên ngành liên quan áp dụng truy xuất 
nguồn gốc cây đào, cây mai theo hướng dần, đồng thời dám bão tạo diều kiện 
thuận lợi ch o  người dăn, doanh nghiệp  kinh doanh trong dịp Tát cổ  truyền cùa  
dàn tộc.

Bộ Khoa hợc và Công nghệ có ý kiến đổ Quý Bộ, ủ y  ban các tinh, thành 
phổ irực thuộc Tning irơng phối hợp triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

Nai nliộn:
- Như trên;
- Phô Thủ tướng Trịnh Đinh Dùng (đẻ b/c);
- Văn phòng Chinh phũ (đề phổi hợp):
- Cảc Vụ: CNN, DP (dc thực hiộn);
- Lưu: VT. TĐC.
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TRUY XUẢT NGUỎN GÓC CÂY ĐÀO, CÂY MAI

s ĩĩỉiì vạch Quọc giạ (Tổng cục Tiêu chunn Do lường Chất lượng) 
truy xuất nguồn gổc cây đào. cây mai (hệ thống NBC-TRACE - 
3l). Viộc truy xuất nguồn gốc cây dào, cây mai được thực hiộn theo

TT Bước thực hiện Nội dung công việc Trách nhiệm 
thực hiện

1. Bước 1: Dăng 
ký nhu cầu

Cán bộ thỏn/bán (hực hiộn thống kè diộn tích 
irồnc cây đào. cây mai và số lượng tem truy 
xuất cần dùng cùa các hộ irong ihỏn/bàn.

- Các hộ có dào. 
mai trồng
- Cún hộ thôa/bản

2 Bước 2: Tổng 
họp nhu cầu, 
kicm tra xác 
nhận

- UBND xil tốne hợp danh sách dăng ký cúa 
các thỏn/bản. Kicm tra xác nhận nhảm dâm bảo 
thông tin đang ký của tlKMiđxin chính *HCi
- UBND huyện tập hợp Danh sách ốăng kv của 
các xfl gùi cho Sữ KI lítCN.

- ƯBND xa
- ƯBND huyện 
-SỞKH&CN

3. Bước 3: Kẻ khai 
thông tin, kích 
hoại lem iruv 
xuất

- Sở KH&CN tiếp nhận dăne ký của các huyện, 
xác định nhu cầu cấp tem, thông báo cho Trung 
tâm MA sổ mă vạch Quốc Gia.
- Trung lảm Má sổ mâ vụch Quốc Gia thực hiộn 
cấp tem cho Sở KH&CN theo dăng ký.
- Sỡ KI l&CN thực hiện dỉlnii ký tài khoản cho 
các xă Ircn hệ thốn£> NBC-TRACH. thực hiện 
kê khai thông tin.
- Sờ KI l&CN thực hiện kích hoụt lem truy xuất 
neuồn gốc cho các thôn/bân. xà theo dủng ký.

- Sở KH&CN
- Trung tâm Mă 
sổ mà vạch Quốc 
Gia
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4. Bước 4: cấp 
phát tcm truy 
xuất

- Sờ KI I&CN thực hiện cấp phát tcm truy xuất 
cho các huyện, xá; các xă câp phát cho các hộ 
dân

- Sở K.H&CN
- UBNI) huyộn
- UBND xfl

- Cán hộ thôn/bán

5. Bước 5: Sử 
dụng tcm truy 
xuất

Các hộ dân sau khi tiếp nhận tem. thực hiện dán 
lên các cảnh dùo, mai cùa hộ nhà minh Inrớc 
khi bán cho thưcrne lái. ngirời dân mua dảo, 
mai.

- Các hộ dân trồng 
dào. mai

Mọi thông tin, đề nghị licn hộ vói Trung tâm Mã sổ mã vạch Quốc gia theo thông tin sau: 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận cầ u  Giấy, Hà Nội 

Điộn thoại: 1900 6362 18 I 0345 633 844 I 024 3791 4946 

Email: nismv^nhc.Eov.vn / —


