
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 

Số:        /SNN-TTBVTV 
         V/v thực hiện cấp Giấy chứng nhận 
           đủ điều kiện buôn bán phân bón 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

         Nam Định, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

 

 

Kính gửi: -  UBND; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Thành Phố; 

                  - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, TP.  
 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông 

qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 3003/BVTV-TTPC, ngày 04 tháng 11 năm 2019 của 

Cục Bảo vệ thực vật quy định về việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán phân bón; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trân trọng đề 

nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan 

của huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật Trồng trọt đến mọi 

người dân, cơ sở sản xuất, buôn bán phân bón được biết và thực hiện tốt các quy 

định của Luật Trồng trọt trong hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón;  

 2. Theo qui định tại Khoản 1, Điều 42, Luật Trồng trọt thì “Tổ chức, cá 

nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón; trường hợp buôn bán phân bón do mình sản xuất thì không phải có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón”.  

 Vì vậy, kể từ ngày 01/01/2020, khi Luật Trồng trọt có hiệu lực thì mọi cơ 

sở buôn bán phân bón đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón. Nếu sau thời hạn này, cơ sở nào không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi 

phạm hành chính theo qui định tại Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; 

 3. Đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn chưa được 

tập huấn, khẩn trương đăng ký với Chi cục Trồng trọt và BVTV tham gia các lớp 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón để làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trong thời gian từ nay đến hết năm 2019./. 
  

 

Nơi nhận: 
   - Đ/c Phó chủ tịch  UBND tỉnh PTK; 

   - Văn phòng UBND tỉnh;                         (Để báo cáo) 

   - Lãnh đạo Sở NN&PTNT;                                        

   - Như kính gửi; 

   - Đài PT-TH, Báo Nam Định; 

   - BBT Website Sở NN & PTNT; 

   - Lưu VT, Chi cục TTBVTV. 
 

KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Sinh Tiến 
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