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THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP
của Chính phủ ban hành ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón
Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/9/2017
về quản lý phân bón, có hiệu lực từ ngày 20/9/2017;
Thực hiện Công văn số 2242/BVTV-QLPB ngày 28/9/2017 của Cục Bảo vệ
thực vật về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân
bón.
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, cá nhân
có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận được biết như sau:
1. Kể từ ngày 20/9/2017, Chi cục Trồng trọt & BVTV Bình Thuận thuộc Sở
Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên ngành thực hiện quản lý nhà nước về phân
bón ở địa phương theo quy định tại Điểm đ, Khoản 8, Điều 42, Nghị định số
108/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón.
2. Chi cục Trồng trọt & BVTV Bình Thuận thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà
nước về phân bón được phân công trong Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày
20/9/2017 của Chính phủ, cụ thể:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 108/2017/NĐ-CP cho các tổ
chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý biết và thực hiện.
- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với
cơ sở chỉ hoạt động đóng gói, buôn bán phân bón theo quy định tại Điều 18, Điều 19,
Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 và Điều 47.
- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn sử dụng phân bón theo nội dung chương trình
quy định tại Điều 40.
- Chủ trì, phối hợp với các hiệp hội, hội về phân bón, doanh nghiệp tổ chức bồi
dưỡng chuyên môn về phân bón, tập huấn sử dụng phân bón theo quy định tại Khoản
2, Điều 41.
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- Kiểm tra, giám sát các hoạt động khảo nghiệm phân bón tại địa phương về
việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và các yêu cầu khảo nghiệm
theo các nội dung trong đề cương khảo nghiệm.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón trên
địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về tình trạng phân bón giả,
phân bón kém chất lượng tại địa phương.
- Thực hiện quản lý chất lượng phân bón theo quy định tại Điều 29 của Nghị
định. Từ ngày 20/9/2017, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ban hành thông báo tiếp nhận công
bố hợp quy phân bón theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT. Chỉ ban
hành thông báo tiếp nhận công bố hợp quy đối với phân bón đã được công nhận lưu
hành tại Việt Nam (trừ phân bón nhập khẩu lần đầu thuộc trường hợp quy định tại
khoản 12, Điều 47, Nghị định số 108/2017/NĐ-CP).
+ Hàng quý, đột xuất khi có yêu cầu, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã
đăng ký công bố hợp quy và báo cáo về tình hình hoạt động công bố hợp quy phân
bón gửi Cục Bảo vệ thực vật.
+ Đối với các thông báo tiếp nhận hợp quy đã được ban hành từ ngày
01/01/2017 đến ngày 19/9/2017, tổng hợp và lập danh sách gửi về Cục Bảo vệ thực
vật trước ngày 20/10/2017.
- Triển khai xác nhận nội dung hội thảo, quảng cáo phân bón trên địa bàn Tỉnh
thực hiện theo văn bản số 1561/SNN-TCCB ngày 10/8/2017 của Sở Nông nghiệp &
PTNT .
- Thực hiện các nội dung khác liên quan đến quản lý nhà nước về phân bón
(nghiên cứu khoa học, quy hoạch, dự án, đề án, hợp tác quốc tế,…).
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo một số nội dung triển khai thực hiện Nghị
định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức, cá
nhân có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.
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