
BO NONG NGHIP 
vA PHAT TRIEN NONG THON 

C1JC BAO V1 THU'C VJT 

S: 5(/QD-BVTV-KH Ha Nói, ngày 3  tháng 3  nárn 2020 

QUYET JJJNH 
Ye vic üy quyn thrc hin kiêm tra nhà nu'óc 

chat krçrng phân hon nhp khâu 

CUC TRIXONG CUC BAO VI TH!fC VJT 

Can cir Quyt djnh s 928/QD-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 näm 2017 

cüa Bô tru&ng B Nông nghip và Phát triên nông thôn quy djnh cht'rc näng, 

nhim vi, quyn hn và c cu th chirc cüa Ciic Bâo v thxc vat; 

Can cü Ngh djnh 84/2019/ND-CP ngày 14 tháng 11 nàm 2019 cia ChInh 

phñ v quân 1 phân bón; 

Xét d nghj cüa Tnr&ng phông K hoch, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Uy quyn cho Cong ty TNIHIH Giám djnh Vinacontrol thành ph 

H ChI Minh có trii si tai s 80 Ba Huyn Thanh Quan, Phung 9, Qun 3, 

thành ph H ChI Minh thçrc hin kim tra nhà nuóc v cht 1u'ng phân bón 

nhp khu. 

Diêu 2. Cong ty TNHH Giám djnh Vinacontrol thành phô Ho Chi Minh phài 

thrc hin kim tra nhà nuc v cht 1ung phân bón nhp khu theo các quy djnh sau: 

1. Kim tra nhà nuóc v cht luçing phân bón nhp khâu theo quy djnh ti 

Diu 21 cüa Ngh dnh 84/2019/ND-CP ngày 14 tháng 11 närn 2019 cüa ChInh 

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

2. Các phucing pháp thir áp ding d kiêm tra nhà nuó'c ye chAt hrçng phân 

bón nhp khAu phâi duçic Cic Báo v thirc vt chi dnh. 

3. Tip nhn, kim tra và thông báo kt qua dang k kim tra chAt lucing 

nba nuôc v phân bón theo dung thai gian quy djnh. H so, trInh ti.r kim tra nhà 

nuc v chat luçmg phân bón nhp khu thirc hin theo quy djnh tai  fiu 21 cüa 

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

12 näm 2019 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn ye vic cong b thu 
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t11c hành chInh thay th; thu tçic hành chInh b bãi bó linh virc bâo v thçi'c vt 

thuc phrn vi chtrc nang quãn 1,2 cüa Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

4. Bâo quán rnu kim tra chit lu'cing phãn bón nhp khâu trong thô'i gian 

3 tháng kê tü ngày 1y mu. Mu bão quân phãi có tern niêm phong và du'p'c itru 

trU trong diu kin phü hçp dé darn bào chit luçing phãn bón. 

5. Chju sir kim tra, giárn sat ciia Cic Bào v thirc vat. Báo cáo djnh k 

hang tháng v Cic Bão v thrc 4t v tInh hInh và kt qua kim tra nhà nu'óc 

cht luçmg phân bón nhp khu. Th?yi gian gi.ri báo cáo truc ngày 20 hang tháng 

(s 1iu ch& dn ngày 15 hang thang). 

6. Báo cáo ngay b&ng van bàn cho Cic tru&ng Cic Báo v thrc v.t dôi 

vi các trumg hcip lô hang không dt yêu cãu nhp khâu hoc trong truông hgp 

có nghi ng v m.t cht luçing; 

7. Trong tnrèng hçip có bt k thay dôi ãnh hrnng ti hoat dng kirn tra 

nhà nuc v cht luçTng phân bón nhp khâu hoc có khó khãn vuóng rn.c lien 

quan tói cong tác kim tra nhà nuóc v ch.t 1u9'ng phân bón nhp khu phái báo 

cáo ye Cc Bào v thirc vt d kjp th?i xir 1. 

Diii 3. Thô'i h?n  üy quyCn tü ngày 02/4/2020 den hêt ngày 01/4/2021. 

Diu 4. Giám dôc Cong ty TNHH Giám dnh Vinacontrol thành phô Ho 

ChI Minh, Tru&ng phOng K ho?ch và Thu tru&ng các dan vi Co lien quan chju 

trách nhim thi hành Quyt dinh nay.!. 

Noi u/ian: 
- Nhu Diêu 4; 
- Tong ciic Hal quan (dé phôi hp); 
- Chi ciic Hái quan các tinh, thành phô (de phôi hop); 
- Các don vj nhp khâu phân bon (de biet); 
- PhOng TTPC, QLPB (de phôi hop); 
- PhOng HTQT và truyn thông (dê dang website); 
- Luu: VT, KH 

CUC TRTXONG 
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