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THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón 
 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về quản lý 
phân bón; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng phân bón; 

Căn cứ yêu cầu về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón,   

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên 
môn về phân bón.  

 1. Đối tượng tham gia 

 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh phân bón nhưng chưa có trình độ từ 
trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông 
hóa thổ dưỡng, Khoa học đất, Nông học, Hóa học, Sinh học. 

2. Nội dung, kinh phí tổ chức lớp học 

- Nội dung: Theo chương trình bồi dưỡng chuyên môn về phân bón đã được Bộ 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 5148/QĐ-BNN-
BVTV ngày 31/12/2019. 

- Kinh phí: Học viên tự đóng góp để trang trải cho lớp huấn luyện (Thông qua 
Ban cán sự lớp do các học viên bầu ra) bao gồm: Tiền tài liệu, khánh tiết, nước uống, 
văn phòng phẩm, thực hành, thực tập… 

3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: Dự kiến khai giảng ngày 22/5/2021 (Khi có đủ học viên đăng ký 
và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid -19 của Bộ Y tế). Thời gian học: 3 
ngày (Từ ngày 22/5 - 24/5/2021). 

- Địa điểm: Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Nam Định - Số 
199, đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định thông báo để các tổ chức, cá 
nhân đăng ký trước ngày 20/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, TP 
hoặc phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục (đ/c Ninh Đình Thắng, ĐT: 0904.705.508); 
email: chicucttbvtvnd@gmail.com./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở NN & PTNT (để báo cáo); 

- Phòng NN & PTNT, TT DVNN các huyện, TP; 

- Website Sở NN & PTNT, Chi cục TT & BVTV; 

- Lưu: VT,TTPC. .. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 
 

Trần Ngọc Chính 
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