
Phụ lục VIII 

BẢN KÊ KHAI CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TỰ KHẢO NGHIỆM DUS 

(Ban hành kèm theo Thông tư số             /2021/TT-BNNPTNT 

ngày      tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.........., ngày        tháng        năm  
 

BẢN KÊ KHAI CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC TỰ KHẢO NGHIỆM DUS 

1. Tổ chức, cá nhân lập kế hoạch: ..............................................................................  

Địa chỉ: .......................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp hoặc số CMND/CCCD/số định danh cá nhân (trường hợp 

người đăng ký là cá nhân):  ..............................................................................................  

Ngày cấp: .......................................... Nơi cấp ............................................................  

Điện thoại: ......................................... Email : ............................................................  

Fax: ...........................................  

2. Tên giống cây trồng đăng ký khảo nghiệm:                        

3. Tên loài: 

4. Điều kiện thực hiện khảo nghiệm: 

4.1. Đất đai 

- Địa điểm. 

- Diện tích (m2) 

- Tình trạng pháp lý của đất (được cấp, thuê..) 

- Địa hình  (dốc đồi núi, đồng bằng, ven biển... ) 

- Loại đất, thành phần cơ giới (đất ruộng, đất bãi, đất đồi.. ) 

- Nhà lưới, nhà kính  (diện tích, trang thiết bị ...):   

- Tưới tiêu (tự chảy, phun mưa, nhỏ giọt... ) 

4.2.Trang thiết bị phân tích các chỉ tiêu theo yêu cầu khảo nghiệm: 

a) Trường hợp tự phân tích: 

TT Tên thiết bị Số lượng Tình trạng hoạt 

động 

Chỉ tiêu phân tích 

     

b) Trường hợp hợp đồng với tổ chức, cá nhân khác (Hợp đồng số ngày  tháng  năm ) 

4.3. Nhân viên kỹ thuật 

TT Họ và tên Thời gian  

công tác  

Chuyên môn Chứng chỉ đào tạo 

     

 4.4. Các giống tương tự với giống đăng ký khảo nghiệm:   

TT Tên giống  Tổ chức, cá nhân 

là chủ sở hữu 

Các tính trạng khác biệt với 

giống đăng ký bảo hộ 

Ghi chú 

     

           4.5. Các tài liệu khác (nếu có) 

5. Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Đại diện Tổ chức/cá nhân đăng ký 

(Ký tên và đóng dấu) 
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