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QUYÉT ĐỊNH
Về việc chỉ định tỗ chức chứng nhận hợp quy

CỤC TRUởNG CỤC BẢO VỆ THự'C VẠT

Căn cứLuật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 1I năm 2007;
Căn cú Quyết định số 928/OĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Căn cúNghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 củaChính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và

Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sủa đồi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chất lợng sảnphẩm, hàng hóa và Nghị định số 154/2018/NĐ
CP ngày 09 tháng 1 năm 2018 sủa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện
đầu tư, kinh doanh trong lũnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 1I năm 2019 của
Chính phủ quy định về quản lýphân bón;

Căn cú Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượngphân bón;

Theo đề nghị của Trưởngphòng Kế hoạch,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón đối với

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh (QĐịa chỉ: số 80
Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện
thoại: 0283916323 Fax: 02839316704). Công ty thực hiện việc chứng nhận sản
phẩm phân bón phù hợp với quy định tại QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về
chất lượng phân bón.

Phương thức chứng nhận: Phương thức 5, 7.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 1S tháng 3 năm 2027.



Điều 3. Công ty TNHHGiám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu
cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền
và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình
thực hiện.

Điều 4. Công ty TNHHGiám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Tổ chức tại điều 1;
- Cục trường (để báo cáo);
- Vụ KHCN &MT, BộNN& PINT (để ble);
- Bộ KHCN (để biết);
- Trung tâm tin học và thống kê (đăng website);
- Phòng TTPC (để phối hợp);
- Phòng HTQT&TT (đăng website Cục BVIV);
- Lưu VT, KH.
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