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THÔNG BÁO 
V/v Tổ chức lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật 

 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

Căn cứ Nghị định 123/2018/NĐ-CP  ngày 17/9/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thônquy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 

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 Nam Định, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng 

chuyên môn về thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng kinh doanh 

chưa có trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật (Người trực tiếp quản lý, 

người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một 

trong các chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, hóa học, sinh học, nông học 

hoặc có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật). 

Dự kiến thời gian khai giảng vào đầu tháng 11 năm 2020; địa điểm tổ chức 

tại Văn phòng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định - số 201 

đường Cù Chính Lan, TP Nam Định.  

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tham gia lớp học đăng ký với 

Phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định theo 

số điện thoại: 0228.3836136 - 0904.705.508; email: chicucttbvtvnd@gmail.com 

  Thời gian đăng ký từ ngày 20/10/2020 đến ngày 31/10/2020; lớp học sẽ 

khai giảng khi đủ số lượng học viên đảm bảo để mở lớp./. 

(Thông báo này được đăng tại trang thông tin điện tử của Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật: bvtvnamdinh.vn) 
 

 

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

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

   - Website Sở NN & PTNT, Chi cục TTBVTV; 

   - Lưu: VT; TTPC. 

 

         CHI CỤC TRƯỞNG 

                

 
 
 

        Trần Ngọc Chính 
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