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Hưng  Yên, ngày         tháng       năm 2022 

 

 
Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Quyết định 2426/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc phê duyệt hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

 Để có căn cứ hỗ trợ các giống lúa, phân bón, thuốc diệt chuột trong năm 

2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn 

cứ vào cơ cấu giống lúa chủ lực của tỉnh và tình hình sản xuất thực tế tại địa 

phương chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, đánh giá và đề xuất các giống lúa, 

phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, thuốc diệt chuột có hiệu quả cao, an toàn 

với người và gia súc gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/11/2022 để 

tổng hợp và ban hành thông báo hỗ trợ cho các địa phương triển khai thực hiện. 

(Tham khảo danh mục giống lúa, thuốc diệt chuột, phân bón có chất lượng, phù 

hợp với điều kiện thực tế của tỉnh kèm theo) 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Phòng Trồng trọt, Chi cục BVTV; 

- Phòng NN&PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, 

thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 

 

 

 

 

 



Danh mục một số giống lúa, thuốc diệt chuột, phân bón hữu cơ vi sinh, 

sinh học 

TT Tên loại Đặc điểm chính 

Đơn vị 

sản xuất, 

cung ứng 

I Giống lúa 

1 Nếp thơm Hưng Yên 

- Được Bộ NN&PTNT công nhận 

chính thức vào năm 2015; 

- Là giống có năng suất khá, chất lượng 

cao, ít nhiễm sâu bệnh, dễ tiêu thụ. 

Trung 

tâm giống 

nông 

nghiệp 

tỉnh 

 

2 
VNR20 

- Được Bộ NN&PTNT công nhận 

chính thức vào năm 2020; 

- Là giống có năng suất cao, chất lượng 

khá, ít nhiễm sâu bệnh hại, có khả năng 

chống đổ tốt, có thể thay thế khang dân 

18. 

Công ty 

CP tập 

đoàn 

GCT Việt 

Nam 

3 Tiền Hải 1 

- Được Bộ NN&PTNT công nhận 

chính thức vào năm 2020; 

- Là giống ngắn ngày, có năng suất khá, 

chất lượng cao, cứng cây, chịu mặn, 

nhiễm nhẹ với sâu, bệnh hại, dễ tiêu 

thụ, có thể thay thế BT7. 

Công ty 

TNHH 

GCT Tiền 

Hải 

4 ĐH12 

- Được Bộ NN&PTNT công nhận 

chính thức vào năm 2019; 

- Là giống ngắn ngày, có năng suất cao, 

chất lượng khá, ít nhiễm sâu bệnh hại, có 

khả năng chống đổ tốt, có thể thay thế 

khang dân 18. 

Công ty 

CP Đầu 

tư và PT 

APOLLO 

Việt Nam  

5 TBR225 

- Được Bộ NN&PTNT công nhận 

chính thức vào năm 2020; 

- Là giống ngắn ngày, có năng suất cao, 

chất lượng khá, cứng cây, chịu mặn, 

nhiễm nhẹ với sâu, bệnh hại, dễ tiêu 

thụ, có thể thay thế KD18. 

Tập đoàn 

Thái bình 

SEED 

6 Hana số 7 

- Được Bộ NN&PTNT công nhận 

chính thức vào năm 2020; 

- Là giống ngắn ngày, có năng suất khá, 

chất lượng cao, cứng cây, chịu mặn, 

nhiễm nhẹ với sâu, bệnh hại, dễ tiêu 

thụ, có thể thay thế BT7. 

Công ty 

TNHH 

Hạt giống 

HANA 



II Phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học 

1 
Phân hữu cơ vi sinh 

Quế Lâm 06 

- Có tác dụng làm đất tơi xốp, bộ rễ cây 

phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thụ 

dinh dưỡng và kháng bệnh cho cây. 

- Phân thích hợp sử dụng cho các loại 

cây trồng. 

Công ty 

cổ phần 

tập đoàn 

Quế Lâm   

2 
Phân hữu cơ vi sinh 

Quế Lâm 11  

- Có tác dụng làm đất tơi xốp, bộ rễ cây 

phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thụ 

dinh dưỡng và kháng bệnh cho cây. 

- Phân thích hợp sử dụng cho các loại 

cây trồng. 

3 
Phân hữu cơ vi sinh 

Quế Lâm 08  

- Có tác dụng làm đất tơi xốp, bộ rễ cây 

phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thụ 

dinh dưỡng và kháng bệnh cho cây. 

- Phân thích hợp sử dụng cho các loại 

cây trồng. 

4 

Phân bón hữu cơ vi 

sinh - vi lượng 

Microbial Organic 

Tropical 

- Có tác dụng làm đất tơi xốp, bộ rễ cây 

phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thụ 

dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng vi 

lượng cho cây. 

- Phân thích hợp sử dụng cho các loại 

cây trồng. 
Công ty 

CP 

GROW 

FA 

5 

Phân bón GFA Rich 

Fram Microbil 

Oganic 

- Có tác dụng làm đất tơi xốp, bộ rễ cây 

phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thụ 

dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng vi 

lượng cho cây. 

- Phân thích hợp sử dụng cho các loại 

cây trồng. 

6 
Phân bón hữu cơ sinh 

học Quế lâm SH05 

- Có tác dụng làm đất tơi xốp, cải tạo 

đất, tăng khả năng giữ nước và hấp thụ 

dinh dưỡng, tạo điều kiện cho bộ rễ 

phát triển khỏe. 

- Phân thích hợp sử dụng cho các loại 

cây trồng. 

Công ty 

cổ phần 

tập đoàn 

Quế Lâm   

7 
Phân bón hữu cơ sinh 

học Quế lâm SH01 

- Có tác dụng làm đất tơi xốp, cải tạo 

đất, tăng khả năng giữ nước và hấp thụ 

dinh dưỡng, tạo điều kiện cho bộ rễ 

phát triển khỏe. 

- Phân thích hợp sử dụng cho các loại 

cây trồng. 

Công ty 

cổ phần 

tập đoàn 

Quế Lâm   

III Thuốc diệt chuột   

1 Antimice 3DP 
- Thuốc diệt chuột sinh học, không 

mùi, hiệu quả diệt chuột kéo dài. 
- 
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