
BQ NONG NGHJP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 
C!JC BAO V THU'C ViT 

S: /QD-BVTV-KH Ha Nói, ngày O tháng J  nàm 2020 

QUYET D!NH 
Ye vic üy quyên thtrc hin kiêm tra nhà ntró'c 

cht hrqng phân bón nhp khâu 

C!JC TRTXOG CJC BAO V1 THçC ViT 

Can cr Quyt dinh si 928/QD-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 näm 2017 

cüa B tru&ng B Nông nghip và Phát triên nông thôn quy djnh chirc nàng, 

nhim vi, quyn hn và cci cu tt chirc cüa Ciic Bâo v thirc 4t; 

Can crNgh djnh 84/20191ND-CP ngày 14 tháng 11 nam 2019 cüa ChInh 

phü v quãn 1 phân bón; 

Xét d ngh cüa Tru&ng phông K hoch, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Uy quyn cho Chi nhánh Cong ty C phn Tp doàn Vinacontrol 

Hâi Phông có trV s& ti sè 80, Phm Minh Dirc, phithng May Ta, qun Ngô 

Quyn, thành ph Hâi Phông thirc hin kim tra nhà nuóc v cht lllçYng phân 

bón nhâp khu. 

Diu 2. Chi nhánh Cong ty C phn Tp doàn Vinacontrol Hâi Phông phãi 

thrc hin kim tra nba nuóc v cht hrçmg phân bón nhp khu theo các quy 

dinh sau: 

1. Kim tra nhà rnthc v chit luçing phân bón nhp khâu theo quy djnh ti 

Diu 21 cüa Nghj djnh 84/2019/ND-CP ngày 14 tháng 11 näm 2019 cüa ChInh 

phü v quãn 1 phân bón (sau day gi tt là Nghj djnh 84/2019/ND-CP). 

2. Các phiiang pháp thr áp dçing dé kim tra nhà nithc v cht luçing phân 

bón nhp kh.0 phâi duçic Cic Bâo v thirc vt chi djnh. 

3. Tip nhn, kim tra và thông báo kt qua dang k kim tra chit liigng 

nba nu6c v phân bón theo di1ng thii gian quy djnh. H so, trInh tir kiêm tra nhà 

nuôc v cht luqng phân bón nhp khu thirc hin theo quy djnh tai  Diu 21 cüa 

Nghj djnh 84/2019/ND-CP và Quyêt djnh 4756/QD-BNN-.BVTV ngày 12 tháng 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 
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Hoàng Trung 

12 näm 2019 cia B Nông nghip và Phát triên nông thôn v vic cong bô thii 

tiic hành chInh thay th; thu tic hành chInh bj bãi bO linh virc bâo v thirc vt 

thuc phm vi chiirc nàng quãn 1,2 cüa B Nông nghip và Phát trin nông thOn. 

4. Bão quán mu kim tra cht lucrng phãn bón nhp khâu trong thôi gian 

3 tháng k tr ngày 1y mu. Mu bâo quãn phài có tern niêm phong và duçc 1uii 

trtI trong diu kin phü hçip d dam bâo chat hxcing phân bón. 

5. Chju sr kiêm tra, giám sat cüa Ciic Bào v thirc vat. Báo cáo dinh kS 

hang tháng v Cic Báo v thirc vt v tInh hInh và kt qua kirn tra nhà nuóc 

chit lugng phân bón nh.p khtu. Thii gian güi báo cáo truó'c ngày 20 hang tháng 

(so 1iu chôt den ngày 15 hang tháng). 

6. Báo cáo ngay b.ng van bàn cho Ciic tru&ng Ciic Bào v thirc 4t di 

vâi các truing hçp lô hang không dt yêu cu nhp khu hoc trong trithng hpp 

có nghi ng?i v mt cht lucmg; 

7. Trong tri1ng hçip có b.t k thay di ãnh hu'ng ti hot dng kim tra 

nhà nuâc v ch& lugng phân bón nhp khu hoc có khó khãn vuó'ng rnc lien 

quan tôi cong tác kim tra nba nuc v chit 1ucmg phân bón nh.p khu phái báo 

cáo v Cic Bào v thrc v.t d kjp thi xü 1'. 

Diu 3. Thi hn ñy quyn tü ngày 02/4/2020 den hét ngày 01/4/202 1. 

Diu 4. Giám dc Chi nhánh Cong ty Co phn Tp doàn Vinacontrol Hái 

Phông, TrtrO'ng phông K hoach và Thii truâng các dan vj có lien quan chu 

trách nhim thi hânh Quyt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
-NhuDiêu4; 
- Tong eve  Hãi quan (de phôi hop); 
- Chi cie Hãi quan các tinh, thành phô (de phôi hop); 
- Các don vj nhp khâu phân bón (dé biêt); 
- Phông TTPC, QLPB (dé phôi hop); 
- Phông HTQT và truyên thông (de dang website); 
- Luu: VT, KH 
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