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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước 

  chất lượng phân bón nhập khẩu  

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-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; 

Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ về quản lý phân bón; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 8 năm 2019 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy chuẩn Quốc gia về 

chất lượng phân bón; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 

Hải Phòng có trụ sở tại Số 80 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu; 

Điều 2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng phải 

thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định sau: 

1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại 

Điều 19 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 (Nghị định 

84/2019/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý phân bón. 

2. Các phép thử, phương pháp thử áp dụng để kiểm tra nhà nước về chất 

lượng phân bón nhập khẩu phải được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định. 

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất 

lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm 

tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 

21 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP, hồ sơ có chỉ tiêu chất lượng chưa được chỉ 

định cho các phòng thử nghiệm trong nước qui định tại Mục c, Khoản 2 và hồ sơ  

miễn giảm kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu qui định tại Khoản 3 Điều này. 
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4. Bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu trong thời gian 

3 tháng kể từ ngày lấy mẫu. Mẫu bảo quản phải có tem niêm phong và được lưu 

trữ trong điều kiện phù hợp để đảm bảo chất lượng phân bón. 

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục Bảo vệ thực vật. Báo cáo định kỳ 

hàng tháng về Cục Bảo vệ thực vật về tình hình và kết quả kiểm tra nhà nước 

chất lượng phân bón nhập khẩu. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 hàng tháng 

(số liệu chốt đến ngày 15 hàng tháng). 

6. Báo cáo ngay bằng văn bản cho Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đối 

với các trường hợp lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc trong trường hợp 

có nghi ngờ về mặt chất lượng. 

7. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào hoặc có khó khăn vướng mắc 

liên quan tới công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải 

báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật bằng văn bản để được hướng dẫn xử lý. 

Điều 3. Thời hạn ủy quyền từ ngày 02/4/2021 đến hết ngày 01/04/2022. 

Điều 4. Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải 

Phòng, Trưởng phòng Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:       KT. CỤC TRƯỞNG 

    PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Thu Hương 

- Như Điều 4; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp); 

- Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- Các đơn vị nhập khẩu phân bón (để biết); 

- Phòng QLPB (để phối hợp); 

- Phòng HTQT và truyền thông (để đăng website); 

- Lưu: VT, KH 
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