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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

 BẢO VỆ THỰC VẬT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TTBVTV-TTrPC 

V/v khuyến cáo sử dụng các loại phân 

bón, thuốc BVTV đảm bảo tiêu chuẩn chất 

lượng, đối với các chương trình, dự án trên 

địa bàn tỉnh 

 

     Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 

phòng Kinh tế thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố. 
 

Hiện nay các chương trình, dự án phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh ngày càng được chú trọng và nhân rộng, cùng với đó nhu cầu sử dụng vật tư 

nông nghiệp cho các chương trình, dự án như: phân bón, thuốc BVTV ngày một 

tăng cao. Tuy nhiên, việc lựa chọn sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV đảm 

bảo tiêu chuẩn chất lượng được lưu thông trên thị trường còn gặp nhiều khó 

khăn do mẫu mã, chủng loại rất phong phú, đa dạng nên việc lựa chọn sử dụng 

loại phân bón, thuốc BVTV đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng còn khó khăn. 

Để đảm bảo các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh sử dụng đúng phân 

bón, thuốc BVTV đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, tránh thiệt hại cho người dân. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Khuyến cáo các chương trình, dự án được triển khai thực hiện trên địa 

bàn chỉ thực hiện ký hợp đồng mua vật tư (phân bón, thuốc BVTV) với các cơ 

sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV. 

2. Yêu cầu đơn vị cung ứng cung cấp các giấy tờ chứng minh về nguồn 

gốc sản phẩm trước khi ký hợp đồng và nhận hàng như: Quyết định lưu hành 

phân bón; thông báo hợp chuẩn, hợp quy; hóa đơn, chứng từ mua bán đối với lô 

hàng; hàng hóa còn hạn sử dụng, thuốc BVTV có trong Danh mục được phép sử 

dụng tại Việt Nam... 
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Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành 

phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội 

dung trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                    

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục;  

- Các phòng; 

- Lưu VT, TTr-PC                                        

 

Q. CHI CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Ái  
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