
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:           /SNN-TTBVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2021
V/v sản xuất, kinh doanh cây nha đam 

trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Cây nha đam (còn gọi là cây lô hội) thuộc loại thân thảo, phát triển tốt ở 
điều kiện nhiều nắng và phù hợp với đất khô cằn. Ở nước ta, cây nha đam được 
trồng thành vùng sản xuất hàng hóa tại Ninh Thuận và một số tỉnh phía Nam 
phục vụ công nghiệp thực phẩm và hóa mỹ phẩm. Tại Hải Dương, nha đam là 
cây trồng mới, cần phải được theo dõi, đánh giá đầy đủ về khả năng sinh trưởng, 
phát triển và hiệu quả kinh tế trước khi phát triển sản xuất đại trà.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, từ tháng 6 năm 
2021 đến nay, Công ty cổ phần BIOBEE Việt Pháp (có trụ sở tại xã Hùng 
Thắng, huyện Bình Giang) đã ký hợp đồng với 36 hộ nông dân trồng 18.000 cây 
nha đam tại các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Miện, Cẩm Giàng, 
Bình Giang, TP Hải Dương,... Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chuyên ngành ngày 
25/10/2021 tại Công ty cổ phần BIOBEE Việt Pháp, công ty không cung cấp 
được các hồ sơ tài liệu pháp lý cần thiết để sản xuất và kinh doanh giống cây 
nha đam theo quy định. (Có báo cáo chi tiết của Chi cục Trồng trọt và BVTV 
kèm theo).

Do vậy, để tránh thiệt hại (nếu có) cho người sản xuất và đảm bảo phát 
triển sản xuất nông nghiệp bền vững, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên 

truyền, khuyến cáo người dân địa phương tạm dừng, không trồng và phát triển 
sản xuất nha đam ở quy mô hàng hóa cho đến khi có đánh giá của cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh về hiệu quả cây nha đam trên địa bàn Hải Dương.

- Chỉ đạo quản lý chặt chất lượng nguồn cây giống nha đam tại các cơ sở 
vườn ươm, buôn bán cây giống trên địa bàn. Chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh 
khi có đủ hồ sơ pháp lý về giống theo quy định của Luật Trồng trọt và Nghị định 
hướng dẫn Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

- Đối với diện tích nha đam đã trồng: Giao cơ quan chuyên môn cấp 
huyện (Trung tâm dịch vụ nông nghiệp/phòng Nông nghiệp và PTNT/Hội nông 
dân,...) phối hợp với các chủ hộ theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của 
cây nha đam; đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất, kiến nghị về việc phát triển 



cây nha đam (nếu có). Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua chi cục 
Trồng trọt và BVTV) để làm cơ sở khuyến cáo hoặc dừng phát triển cây nha 
đam trong giai đoạn tới. 

2. Công ty cổ phần BIOBEE Việt Pháp 
- Dừng việc kinh doanh, buôn bán cây giống nha đam trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương cho đến khi công ty hoàn thiện đúng và đầy đủ các điều kiện về sản 
xuất và kinh doanh giống cây trồng theo quy định của Luật Trồng trọt và các 
quy định hiện hành; 

- Đối với diện tích nha đam công ty đã triển khai trồng tại Hải Dương: 
Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung theo hợp đồng đã ký với 36 
hộ dân tỉnh Hải Dương (số liệu công ty đã cung cấp cho Đoàn kiểm tra của Chi 
cục Trồng trọt và BVTV ngày 25/10/2021). Phối hợp với cơ quan chuyên môn 
theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây nha đam; báo cáo 
hiệu quả sản xuất cây nha đam về Sở Nông nghiệp và PTNT, làm căn cứ cho cơ 
quan chuyên môn khuyến cáo tiếp tục sản xuất hoặc dừng sản xuất trong thời 
gian tới.

3. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Giám sát việc thực hiện Kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần 

Biobee Việt Pháp về việc tạm dừng sản xuất, kinh doanh cây nha đam trên địa 
bàn tỉnh cho đến khi công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về giống theo quy định.

- Quản lý chặt hoạt động sản xuất, kinh doanh cây nha đam tại các cơ sở 
sản xuất và kinh doanh cây giống trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường 
hợp cố tình sản xuất, kinh doanh cây giống không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc 
không có đầy đủ hồ sơ pháp lý của giống theo quy định, tránh thiệt hại cho 
người sản xuất.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục 
theo dõi về tình hình sản xuất và tiêu thụ cây nha đam trên địa bàn tỉnh. Tham 
mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo phát triển hoặc dừng phát triển cây 
nha đam trên địa bàn tỉnh sau khi có đánh giá chính thức về hiệu quả của cây 
nha đam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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