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Lạng Sơn, ngày 12 tháng  02 năm 2019 

V/v tăng cường công tác quản lý chất 
lượng phân bón, vật tư nông nghiệp 

 

 
     Kính gửi: 

 
 
- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Hội Nông dân tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
  dùng Lạng Sơn. 

          
 

Xem xét Báo cáo số 23/BC-SNN ngày 23/01/2019 của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về kết quả lấy mẫu giám sát chất lượng phân bón tại các cơ 
sở sản xuất,  kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Báo cáo số 03/BC-NTD 
ngày 21/01/2019 của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng 
Sơn về kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng phân bón hỗn hợp NPK của một số 
cửa hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức 
của cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh về phân bón 
nói chung, trong đó tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 
108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, Nghị định 
số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phân bón và các văn bản pháp luật khác liên quan; đồng 
thời tổ chức rà soát, thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư 
nông nghiệp, phân bón cho các cơ sở đảm bảo theo đúng quy định. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, 
trong đó có phân bón; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng phân 
bón, đặc biệt tại các đại lý tư nhân, bán lẻ tại địa bàn các huyện, khu vực nông 
thôn, không để tình trạng kinh doanh, mua bán các loại phân bón không đảm bảo 
chất lượng làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại kinh tế cho bà 
con nông dân. 

2. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan tích cực 
phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. 

3. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ 
quan liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn cho nông dân kiến 
thức về phân bón, lựa chọn và khuyến cáo sử dụng các loại phân bón đảm bảo 
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chất lượng. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn thông báo kết quả phân tích chất 
lượng cho các cơ sở sản xuất phân bón và đơn vị cung ứng loại phân này biết; 
đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
ngăn ngừa hậu quả, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định pháp luật hiện 
hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Công Thương; 
- Công an tỉnh, Cục QLTT Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

 
 
 
 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH      

 
 
 
 

 
Hồ Tiến Thiệu  
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