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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 
 

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 842/KH-SKH&CN ngày 31/10/2018 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Nam Định về việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2019; Kế hoạch số 213/KH-TTBVTV ngày 

28/12/2018 về xây dựng, triển khai và áp dụng TCVN ISO 9001:2015 thay thế 

TCVN 9001:2008 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật Nam Định phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy 

định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh 

vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định 

số 28/QĐ-TTBVTV ngày 29/9/2017 của Chi cục Trồng trọt và BVTV. 

Điều 3. Đại diện lãnh đạo về Chất lượng, Ban chỉ đạo ISO, công chức, viên 

chức, người lao động của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định, các đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Như Điều 3 (để th/h); 

- Lưu: VT, Ban ISO. 
 

  

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

                

                   Trần Ngọc Chính 

                                                                                           



 

PHỤ LỤC 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV  

ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-TTBVTV 

Ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định) 

 

STT TÊN QUY TRÌNH/THỦ TỤC 

 LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT & BẢO VỆ THỰC VẬT (10 QUY TRÌNH) 

1 Quy trình cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. 

2 Quy trình cấp giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. 

3  Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

4 Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

5 
Quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô vật thể vận chuyển 

từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật. 

6 Quy trình xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón 

7 
Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ 

hoạt động đóng gói phân bón. 

8 
Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở 

chỉ hoạt động đóng gói phân bón. 

9 Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 

10 Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

  
 

BẢN CÔNG BỐ 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật tỉnh Nam Định phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 đối với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật. 

 (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-TTBVTV  

 ngày 25 tháng 9  năm 2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định). 
 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam Định, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Trần Ngọc Chính 
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