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SỐ:  29/2014/TT-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2014 

THÔNG TƢ 

Quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, 

hƣớng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân 

bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón 
________________________________________ 

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý phân bón; 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cụ thể và hướng 

dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép sản xuất 

phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị 

định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý 
phân bón.  

Chƣơng I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tƣ này hƣớng dẫn thực hiện và quy định cụ thể: 

a) Hƣớng dẫn thực hiện điều kiện sản xuất phân bón vô cơ; hƣớng dẫn 

việc cấp phép phân bón vô cơ, cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản 

xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; điều kiện kinh doanh phân bón vô cơ; 

giấy tờ, tài liệu xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ;  

b) Quy định cụ thể mẫu đơn, giấy tờ, tài liệu đáp ứng đủ điều kiện sản 

xuất phân bón vô cơ; mẫu đơn và mẫu Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đề 

nghị cấp lại hoặc điều chỉnh; công bố hợp quy đối với phân bón vô cơ sản xuất, 

nhập khẩu, tổng hợp và công bố danh sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy; 
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chỉ định, quản lý hoạt động của các phòng thử nghiệm, chứng nhận, giám định 

phân bón vô cơ; trách nhiệm quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sản 

xuất, kinh doanh và chất lƣợng phân bón vô cơ. 

2. Các hoạt động quá cảnh, kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất, 

tạm xuất tái nhập phân bón vô cơ thực hiện theo quy định của Luật Thƣơng mại 

và các văn bản pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Thƣơng mại không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tƣ này. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Thông tƣ này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 

xuất khẩu, nhập khẩu, thử nghiệm, chứng nhận, giám định chất lƣợng phân bón 

vô cơ; tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón 

hữu cơ và phân bón khác; các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến 

lĩnh vực phân bón tại Việt Nam.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tƣ này các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Phân bón rễ là loại phân bón đƣợc bón trực tiếp vào đất hoặc vào nƣớc 

để cung cấp chất dinh dƣỡng cho cầy trồng thông qua bộ rễ. 

2. Phân bón lá là loại phân bón dùng để tƣới hoặc phun trực tiếp vào lá, 

thân cây trồng. 

3. Các chất dinh dưỡng đa lượng là các chất ở dạng cây trồng có thể dễ 

dàng hấp thu đƣợc: Đạm ký hiệu là N (tính bằng N tổng số); lân ký hiệu là P 

(tính bằng P2O5  hữu hiệu) và kali ký hiệu là K (tính bằng K2O hữu hiệu). 

4. Các chất dinh dưỡng trung lượng là các chất ở dạng cây trồng có thể dễ 

dàng hấp thu đƣợc: Can xi (đƣợc tính bằng Ca hoặc CaO), magiê (đƣợc tính 

bằng Mg hoặc MgO), lƣu huỳnh (đƣợc tính bằng S) và silic (đƣợc tính bằng Si 

hoặc SiO2). 

5. Các chất dinh dưỡng vi lượng là các chất ở dạng cây trồng có thể dễ 

dàng hấp thu đƣợc: Bo (đƣợc tính bằng B), co ban (đƣợc tính bằng Co), đồng 

(đƣợc tính bằng Cu hoặc CuO), sắt (đƣợc tính bằng Fe), mangan (đƣợc tính 

bằng Mn hoặc MnO), molip đen (đƣợc tính bằng Mo) và kẽm (đƣợc tính bằng 

Zn hoặc ZnO). 

6. Lô phân bón là tập hợp phân bón có số lƣợng xác định, có cùng tên gọi, 

mác, nhãn hiệu, bao bì giống nhau, đặc tính kỹ thuật nhƣ nhau do cùng một cơ 

sở sản xuất và thuộc cùng một bộ hồ sơ xuất khẩu hoặc nhập khẩu. 
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7. Hoạt động phân bón vô cơ là việc thực hiện một trong số các hoạt động 

sản xuất phân bón vô cơ, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ; sản 

xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác. 

8. Bản sao là bản có chứng thực hoặc đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá 

nhân (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua đƣờng bƣu điện), bản chụp kèm theo 

bản chính để đối chiếu (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản scan từ bản 

gốc (đối với trƣờng hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử). 

Điều 4. Các loại phân bón vô cơ 

1. Phân bón đơn đa lƣợng hay còn gọi là phân khoáng đơn, gồm: 

a) Phân đạm: Trong thành phần chính chỉ chứa một chất dinh dƣỡng đa 

lƣợng là đạm. Các loại phân đạm bao gồm phân urê, nitrat amon, sunphat amoni, 

clorua amoni, các muối vô cơ dạng nitrat, xianamit và hợp chất chứa nitơ có bổ 

sung hoặc không bổ sung chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất sử dụng, chất điều hòa 

sinh trƣởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cây trồng, chất chống vón cục; 

b) Phân lân: Trong thành phần chính chỉ chứa một chất dinh dƣỡng đa 

lƣợng là lân. Các loại phân lân bao gồm phân lân nung chảy, supephosphat đơn, 

supephosphat kép, supe phosphat giàu, canxi phosphat và các hợp chất có chứa 

phospho có bổ sung hoặc không bổ sung chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất sử 

dụng, chất điều hòa sinh trƣởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cây trồng, 

chất chống vón cục; 

c) Phân kali: Trong thành phần chính chỉ chứa một chất dinh dƣỡng đa 

lƣợng là kali. Các loại phân kali bao gồm phân kali clorua, kali sulphat, kali 

clorat và các hợp chất chứa kali có bổ sung hoặc không bổ sung chất giữ ẩm, 

chất tăng hiệu suất sử dụng, chất điều hòa sinh trƣởng, chất làm tăng khả năng 

miễn dịch cây trồng, chất chống vón cục. 

2. Phân trung lƣợng: Trong thành phần chính chứa một hoặc nhiều chất 

dinh dƣỡng trung lƣợng có bổ sung hoặc không bổ sung chất giữ ẩm, chất tăng 

hiệu suất sử dụng, chất điều hòa sinh trƣởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch 

cây trồng, chất chống vón cục. 

3. Phân vi lƣợng: Trong thành phần chính chứa một hoặc nhiều chất dinh 

dƣỡng vi lƣợng có bổ sung hoặc không bổ sung chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất 

sử dụng, chất điều hòa sinh trƣởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cây trồng, 

chất chống vón cục. 
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4. Phân phức hợp: Trong thành phần có chứa ít nhất 2 (hai) chất dinh 

dƣỡng đa lƣợng liên kết bằng liên kết hóa học (Phân diamoni phosphat (DAP), 

monoamoni phosphat (MAP), sunlhat kali magie, kali nitrat, amoni 

polyphosphat (APP), nitro phosphat, kali dihydrophosphat…) có bổ sung hoặc 

không bổ sung chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất sử dụng, chất điều hòa sinh 

trƣởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cây trồng, chất chống vón cục. 

5. Phân hỗn hợp: Đƣợc sản xuất bằng cách trộn từ hai loại phân bón vô cơ 

quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này trở lên có bổ sung hoặc không bổ sung 

chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất sử dụng, chất điều hòa sinh trƣởng, chất làm 

tăng khả năng miễn dịch cây trồng, chất chống vón cục.  

6. Phân bón quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này có chứa thành 

phần phân bón hữu cơ nhỏ hơn 5% là phân bón vô cơ.   

Chƣơng II 
SẢN XUẤT, KINH DOANH, XUẤT KHẨU, 

NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VÔ CƠ 

Mục 1 
SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

Điều 5. Hƣớng dẫn thực hiện điều kiện sản xuất phân bón vô cơ 

Các điều kiện sản xuất phân bón vô cơ quy định tại các Điểm a, b, c, d 

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý phân bón (sau đây gọi tắt là Nghị định số 202/2013/NĐ-

CP) đƣợc hƣớng dẫn thực hiện nhƣ sau: 

1. Diện tích mặt bằng, nhà xƣởng, kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành 

phẩm phân bón phải phù hợp với công suất sản xuất. Công suất tối thiểu của cơ 

sở sản xuất phân bón vô cơ đƣợc quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tƣ này. 

2. Dây chuyền sản xuất phải đáp ứng công suất sản xuất, đƣợc cơ giới hóa 

và phải bảo đảm đƣợc chất lƣợng loại phân bón sản xuất. Máy móc, thiết bị để 

sản xuất phân bón phải có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp. Máy móc, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lƣờng thử nghiệm phải đƣợc kiểm 

định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định.  

3. Quy trình công nghệ sản xuất đối với từng loại phân bón phải phù hợp 

với máy móc thiết bị và công suất sản xuất. 

4. Phòng thử nghiệm của cơ sở sản xuất phân bón phải có khả năng phân 

tích đƣợc các chỉ tiêu chất lƣợng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 
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với sản phẩm đầu ra và các chỉ tiêu chất lƣợng quy định tại tiêu chuẩn áp dụng 

đối với nguyên liệu đầu vào để kiểm soát chất lƣợng sản phẩm. 

Cơ sở sản xuất phân bón vô cơ không có phòng thử nghiệm hoặc có 

phòng thử nghiệm nhƣng không thử nghiệm đƣợc hết các chỉ tiêu chất lƣợng 

quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải có hợp đồng với phòng thử 

nghiệm đƣợc chỉ định hoặc đƣợc công nhận để kiểm soát chất lƣợng phân bón 

sản phẩm. 

5. Kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm phân bón phải phù hợp 

với năng lực, công suất sản xuất. Kho chứa có các phƣơng tiện bảo quản chất 

lƣợng phân bón trong thời gian lƣu giữ. Phân bón xếp trong kho phải đảm bảo 

yêu cầu an toàn cho ngƣời lao động và hàng hoá. Kho chứa phân bón phải có nội 

quy thể hiện đƣợc nội dung về đảm bảo chất lƣợng phân bón và vệ sinh, an toàn 

lao động. 

6. Tổ chức, cá nhân thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ 

phải có hợp đồng lập thành văn bản và phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. Tổ chức, cá 

nhân nhận thuê sản xuất phân bón vô cơ phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể 

quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và yêu cầu về cơ sở 

vật chất kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật quy định từ Khoản 1 đến Khoản 5 Điều này. 

Tổ chức, cá nhân thuê tổ chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ lập hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo quy định tại Điều 6 Thông 

tƣ này. 

Điều 6. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ  

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tƣ này; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Bản thuyết minh về quy trình sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật (nhà 

xƣởng, kho), máy móc thiết bị (bản kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị 

phù hợp với các công đoạn và quy mô sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lƣờng, 

kiểm tra chất lƣợng phân bón). Bản kê diện tích, mặt bằng nhà xƣởng, kho tàng, 

văn phòng làm việc và các công trình phụ trợ;  

d) Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trƣờng do cơ quan có thẩm 

quyền cấp; 
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đ) Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy hoặc 

Bản sao quyết định phê duyệt phƣơng án chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền 

cấp; 

e) Danh sách đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất. Bảng thống kê 

tổng số lao động và số lƣợng các ngành nghề của lao động trực tiếp sản xuất 

phân bón theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tƣ này; Bản sao Giấy 

phép lao động đối với ngƣời lao động nƣớc ngoài (nếu có); 

g) Bản sao hợp đồng thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm đƣợc chỉ định 

(nếu có); 

 h) Bản sao bản công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các loại nguyên liệu 

chính, phụ gia đầu vào tƣơng ứng với từng loại phân bón sản xuất (nếu có); 

i) Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 hoặc tƣơng đƣơng (nếu có); 

k) Hợp đồng thuê gia công (đối với trƣờng hợp tổ chức, cá nhân thuê tổ 

chức, cá nhân khác sản xuất phân bón vô cơ);  

2. Trình tự cấp phép 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm 

các giấy tờ, tài liệu nhƣ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Cục Hoá chất qua 

đƣờng bƣu điện hoặc gửi trực tiếp; 

b) Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 

hồ sơ, Cục Hoá chất phải thông báo cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ và hợp 

lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian thông báo 

và thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không đƣợc tính vào thời gian cấp phép quy định 

tại Điểm c Khoản này; 

c) Trong thời hạn không quá 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hoá chất có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra 

điều kiện thực tế và cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tƣ này cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều 

kiện. Trƣờng hợp không cấp Giấy phép, Cục Hoá chất phải có văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

Điều 7. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ  

1. Đối với trƣờng hợp Giấy phép bị mất 

a) Tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ khi phát hiện 

Giấy phép bị mất phải thông báo ngay đến cơ quan cấp phép; 
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b) Cục Hóa chất đăng thông báo về việc mất Giấy phép trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Công Thƣơng trong thời gian 10 (mƣời) ngày làm việc; 

c) Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tƣ này và gửi Cục Hóa chất qua đƣờng bƣu điện 

hoặc gửi trực tiếp; 

d) Trong thời gian 10 (mƣời) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Cục Hoá chất kiểm tra, thẩm định để cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô 

cơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tƣ này. Trƣờng hợp không 

cấp, Cục Hóa chất phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

2. Đối với trƣờng hợp Giấy phép bị sai sót hoặc bị hƣ hỏng 

a) Tổ chức có Giấy phép xản xuất phân bón vô cơ khi phát hiện Giấy 

phép bị sai sót hoặc hƣ hỏng phải lập 1 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép 

và gửi Cục Hóa chất qua đƣờng bƣu điện hoặc gửi trực tiếp; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép gồm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tƣ này và bản chính Giấy phép 

sản xuất phân bón vô cơ đã đƣợc cấp bị sai sót hoặc phần bản chính còn lại có 

thể nhận dạng đƣợc của Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ bị hƣ hỏng; 

c) Trong thời gian 10 (mƣời) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Cục Hoá chất kiểm tra, thẩm định để cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô 

cơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tƣ này. Trƣờng hợp không 

cấp, Cục Hóa chất phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 8. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ 

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tƣ này; 

b) Bản chính Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đã đƣợc cấp; 

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh nội dung sản xuất phải đáp 

ứng đƣợc điều kiện sản xuất phân bón vô cơ. 

2. Trình tự điều chỉnh Giấy phép 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm 

các giấy tờ, tài liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Cục Hoá chất qua 

đƣờng bƣu điện hoặc gửi trực tiếp; 
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b) Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 

hồ sơ, Cục Hoá chất phải thông báo cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ và hợp 

lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian thông báo 

và thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không đƣợc tính vào thời gian cấp phép quy định 

tại Điểm c Khoản này; 

c) Trong thời gian 10 (mƣời)  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Cục Hoá chất có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và 

điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng 

đủ điều kiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tƣ này. Trƣờng 

hợp không điều chỉnh Giấy phép, Cục Hoá chất phải có văn bản trả lời và nêu rõ 

lý do. 

Điều 9. Thủ tục cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất 

phân bón hữu cơ và phân bón khác 

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép 

a) Đơn đề nghị cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân 

bón hữu cơ và phân bón khác theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông 

tƣ này; 

b) Giấy tờ, tài liệu đảm bảo điều kiện sản xuất phân bón vô cơ theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tƣ này;  

c) Giấy tờ, tài liệu đảm bảo điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ và phân 

bón khác thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Trình tự cấp Giấy phép 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm 

các giấy tờ, tài liệu nhƣ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Bộ Công Thƣơng  

qua đƣờng bƣu điện hoặc gửi trực tiếp;  

b) Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Bộ Công Thƣơng phải thông báo cho tổ chức, cá 

nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh 

hồ sơ. Thời gian thông báo và thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không đƣợc tính vào 

thời gian cấp phép quy định tại Điểm c Khoản này; 

c) Thời gian cấp Giấy phép là 20 (hai mƣơi) ngày làm việc, cụ thể: Bộ 

Công Thƣơng lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hồ sơ 

cấp Giấy phép trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đƣợc ý 

kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thƣơng có trách 
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nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế để cấp Giấy phép sản xuất 

phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tƣ này. Trƣờng hợp không cấp Giấy 

phép, Bộ Công Thƣơng phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

3. Tổ chức, cá nhân đã đƣợc cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, 

trong quá trình hoạt động cần bổ sung sản xuất phân hữu cơ, phân bón khác thì 

phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón khác 

theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đƣợc sử dụng 

Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ, phân 

bón khác, không phải có Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất 

phân bón hữu cơ và phân bón khác. Quy định này cũng đƣợc áp dụng đối với 

trƣờng hợp khi tổ chức, cá nhân đã đƣợc cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu 

cơ, phân bón khác có nhu cầu sản xuất thêm phân bón vô cơ. 

Điều 10. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời 

sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác 

1. Đối với trƣờng hợp Giấy phép bị mất 

a) Tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản 

xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác khi phát hiện Giấy phép bị mất phải 

thông báo ngay đến cơ quan cấp phép; 

b) Bộ Công Thƣơng thông báo với cơ quan đầu mối cấp Giấy phép sản 

xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và đăng thông báo về việc mất Giấy phép trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ Công Thƣơng trong thời gian 10 (mƣời) ngày làm việc;  

c) Tổ chức, cá nhân làm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tƣ này và gửi Bộ Công Thƣơng qua đƣờng bƣu 

điện hoặc gửi trực tiếp; 

d) Bộ Công Thƣơng lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc;  

đ) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thƣơng kiểm tra, thẩm 

định để cấp lại Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tƣ 

này. Trƣờng hợp không cấp, Bộ Công Thƣơng phải có văn bản trả lời cho tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp và nêu rõ lý do. 

2. Đối với trƣờng hợp Giấy phép bị sai sót hoặc bị hƣ hỏng 

a) Tổ chức có Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân 

bón hữu cơ và phân bón khác khi phát hiện Giấy phép bị sai sót hoặc hƣ hỏng 
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phải lập 1 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép và gửi Bộ Công Thƣơng 

(Cục Hóa chất) qua đƣờng bƣu điện hoặc gửi trực tiếp; 

b) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép gồm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tƣ này và bản chính Giấy 

phép đã đƣợc cấp bị sai sót hoặc phần bản chính còn lại có thể nhận dạng đƣợc 

của Giấy phép bị hƣ hỏng; 

c) Bộ Công Thƣơng lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc; 

d) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến  

của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thƣơng kiểm tra, thẩm 

định để cấp lại Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tƣ 

này. Trƣờng hợp không cấp, Bộ Công Thƣơng phải có văn bản trả lời và nêu rõ 

lý do. 

Điều 11. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng 

thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác 

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời 

sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 

kèm theo Thông tƣ này; 

b) Bản chính Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân 

bón hữu cơ và phân bón khác đã đƣợc cấp; 

c) Các giấy tờ xác nhận nội dung thay đổi và tài liệu chứng minh việc 

thay đổi, điều chỉnh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 

9 Thông tƣ này. 

2. Trình tự điều chỉnh Giấy phép 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ lập 1 (một) bộ hồ sơ gồm 

các giấy tờ, tài liệu nhƣ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Bộ Công Thƣơng  

qua đƣờng bƣu điện hoặc gửi trực tiếp; 

b) Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc 

hồ sơ, Bộ Công Thƣơng phải thông báo cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ và 

hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian thông 

báo và thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không đƣợc tính vào thời gian cấp phép quy 

định tại Điểm c Khoản này; 
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c) Bộ Công Thƣơng lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về hồ sơ cấp Giấy phép trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc;  

d) Trong thời gian 10 (mƣời)  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thƣơng có trách nhiệm 

thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế và điều chỉnh Giấy phép cho các tổ 

chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 kèm theo 

Thông tƣ này. Trƣờng hợp không điều chỉnh Giấy phép, Bộ Công Thƣơng phải 

có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 12. Công bố danh sách cấp phép 

Trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy phép, Bộ Công 

Thƣơng tổng hợp, công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và gửi các Sở 

Công Thƣơng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động danh sách tổ chức, cá 

nhân đƣợc cấp Giấy phép. Danh sách cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ 

đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác đƣợc gửi Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để công bố trên Cổng Thông tin điện tử của mình. 

Mục 2 
KINH DOANH, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VÔ CƠ 

Điều 13. Hƣớng dẫn thực hiện điều kiện kinh doanh phân bón vô cơ 

Các điều kiện kinh doanh phân bón vô cơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 

5 Điều 15 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP đƣợc hƣớng dẫn thực hiện nhƣ sau: 

1. Cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phân bón vô cơ phải 

có biển hiệu, có bảng giá bán công khai từng loại phân bón, niêm yết tại nơi dễ 

thấy, dễ đọc. Phân bón bày bán phải đƣợc xếp đặt riêng, không để lẫn với các 

loại hàng hóa khác, phải đƣợc bảo quản ở nơi khô ráo, đảm bảo giữ đƣợc chất 

lƣợng phân bón và điều kiện vệ sinh môi trƣờng. 

2. Bao bì, các dụng cụ, thiết bị chứa đựng, lƣu giữ, vận chuyển phải bảo 

đảm đƣợc chất lƣợng phân bón, bảo đảm vệ sinh môi trƣờng, không rò rỉ, phát 

tán phân bón ra ngoài ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. Phải có biện 

pháp xử lý bao bì, vỏ chai, lọ và phân bón đã quá hạn sử dụng. 

3. Kho chứa phải đảm bảo các yêu cầu về vị trí xây dựng, yêu cầu về thiết 

kế phù hợp với phân bón đang kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 

trƣờng, về phòng chống cháy nổ. Trong kho chứa, phân bón phải đƣợc xếp đặt 

riêng rẽ, không để lẫn với các loại hàng hóa khác. 

4. Phân bón nhập khẩu phải có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ theo quy 

định của pháp luật, thông báo kết quả kiểm tra nhà nƣớc chất lƣợng nhập khẩu 

phân bón đối với lô hàng nhập khẩu trƣớc khi lƣu thông. Phân bón trong nƣớc 
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phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi 

nhập khẩu hoặc nơi cung cấp loại phân bón kinh doanh. 

5. Đối với các cửa hàng bán lẻ phân bón vô cơ, trƣờng hợp không có kho 

chứa thì các công cụ, thiết bị chứa đựng phân bón phải đảm bảo đƣợc chất lƣợng 

phân bón, vệ sinh môi trƣờng và phòng, chống cháy nổ. 

Điều 14. Giấy tờ, tài liệu xuất khẩu phân bón vô cơ 

Ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật về xuất khẩu hàng 

hóa, tổ chức, cá nhân xuất khẩu phân bón vô cơ phải xuất trình Cơ quan Hải quan 

giấy tờ, tài liệu sau: 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về 

kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp, chỉ xuất trình khi xuất khẩu 

lần đầu. 

2. Trƣờng hợp có yêu cầu kiểm tra chất lƣợng của tổ chức, cá nhân nƣớc 

nhập khẩu thì phải nộp phiếu kết quả thử nghiệm chất lƣợng lô phân bón xuất 

khẩu phù hợp với quy định của hợp đồng xuất khẩu do Phòng thử nghiệm phân 

bón đƣợc chỉ định cấp hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm/Giấy chứng nhận do một 

tổ chức thử nghiệm hoặc tổ chức chứng nhận phân bón của nƣớc ký kết Hiệp 

định/Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (Mutual Recognition Arrangements/ 

Agreements-MRA) với Việt Nam cấp. 

Điều 15. Giấy tờ, tài liệu nhập khẩu phân bón vô cơ 

Ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng 

hóa, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón vô cơ phải xuất trình cho Cơ quan Hải 

quan giấy tờ, tài liệu sau: 

1. Trƣờng hợp nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh phân bón 

a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về 

kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp, chỉ xuất trình khi nhập 

khẩu lần đầu; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy lô phân bón nhập khẩu do tổ chức 

chứng nhận đƣợc chỉ định cấp. 

2. Trƣờng hợp khác  

Trƣờng hợp phân bón ngoài Danh mục đƣợc phép sản xuất, kinh doanh và 

sử dụng tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-

CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
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Thƣơng mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý 

mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nƣớc ngoài. 

Chƣơng III 
QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG PHÂN BÓN VÔ CƠ 

Mục 1 
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP,  

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ  

PHÙ HỢP PHÂN BÓN VÔ CƠ 

Điều 16. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ 

1. Việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lƣợng phân bón vô cơ 

phải do tổ chức đƣợc Bộ Công Thƣơng chỉ định thực hiện.  

2. Tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ đƣợc chỉ định phải đáp ứng các 

yêu cầu quy định tại Điều 11 Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 

năm 2011 của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định quản lý chất lƣợng các sản 

phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thƣơng (sau đây 

gọi tắt là Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT).  

3. Tổ chức giám định phân bón vô cơ đƣợc chỉ định phải đáp ứng các yêu 

cầu quy định tại Điều 12 Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT. 

4. Tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ đƣợc chỉ định phải đáp ứng các 

yêu cầu quy định tại Điều 14 của Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp phân 

bón vô cơ 

Hồ sơ đăng ký, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp phân 

bón vô cơ đƣợc thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tƣ số 48/2011/TT-

BCT. 

Điều 18. Quản lý hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp phân 

bón vô cơ đƣợc chỉ định 

1. Vụ Khoa học và Công nghệ công bố danh sách các tổ chức chứng nhận, 

thử nghiệm, giám định kèm theo các phép thử đã đƣợc chỉ định trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Công Thƣơng và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các tổ 

chức đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ đã đƣợc chỉ định. 

2. Trong thời hạn 10 (mƣời) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, 

Vụ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản tới tổ chức  

đánh giá sự phù hợp trong đó nêu rõ các nội dung không phù hợp và thời hạn 
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khắc phục hoặc ban hành quyết định đình chỉ hoặc hủy bỏ quyết định chỉ định 

trong trƣờng hợp tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm các nội dung quy định tại 

Khoản 2, 3, 4 Điều 16 Thông tƣ này.  

Điều 19. Đình chỉ hoặc huỷ bỏ Quyết định chỉ định 

1. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ bị 

đình chỉ trong các trƣờng hợp sau: 

a) Kết quả kiểm tra của Bộ Công Thƣơng cho thấy tổ chức đánh giá sự 

phù hợp không đáp ứng các điều kiện để đƣợc chỉ định hoặc chƣa khắc phục các 

nội dung không phù hợp tại lần kiểm tra trƣớc; 

b) Tổ chức đánh giá sự phù hợp không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra, 

giám sát theo yêu cầu của Bộ Công Thƣơng quy định; 

c) Tổ chức đánh giá sự phù hợp không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo 

theo quy định; 

d) Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm quy định tại Điểm a, b, c Khoản 

này, tổ chức đánh giá sự phù hợp sẽ bị cảnh cáo, tạm đình chỉ hiệu lực của 

Quyết định chỉ định theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Phần III của Thông tƣ 

số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ hƣớng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù 

hợp. 

2. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ bị hủy 

bỏ trong các trƣờng hợp sau: 

a) Tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm về phạm vi đƣợc chỉ định; 

b) Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã bị đình chỉ Quyết định chỉ định nhƣng 

bị phát hiện vẫn tiến hành hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, giám định; 

c) Tổ chức đánh giá sự phù hợp giả mạo, sửa chữa nội dung Quyết định 

chỉ định; 

d) Tổ chức đánh giá sự phù hợp giải thể hoặc không còn hoạt động trong 

lĩnh vực đƣợc đánh giá và chỉ định; 

đ) Tổ chức đánh giá sự phù hợp không tuân thủ các hoạt động đánh giá 

giám sát, kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo khi đã bị đình chỉ Quyết định chỉ 

định trong thời hạn 06 tháng. 

3. Trƣờng hợp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp bị hủy 

bỏ, các kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp trong 

khoảng thời gian kể từ lần kiểm tra trƣớc đến thời điểm hủy bỏ quyết định chỉ 

định sẽ không còn giá trị. 
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4. Bộ Công Thƣơng phải thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan về tổ chức đánh giá sự phù hợp bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực quyết 

định chỉ định ngay sau khi ban hành Quyết định đình chỉ hoặc hủy bỏ. 

Mục 2 
THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN, CÔNG BỐ HỢP QUY  

KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG PHÂN BÓN VÔ CƠ 

Điều 20. Thử nghiệm, chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ  

1. Hoạt động thử nghiệm, chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ thực hiện 

theo các chỉ tiêu kỹ thuật, phƣơng pháp thử quy định tại Phụ lục 13 kèm theo 

Thông tƣ này. Khi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đƣợc ban hành và có hiệu 

lực, việc thử nghiệm, chứng nhận phân bón vô cơ thực hiện theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia tƣơng ứng. 

2. Dung sai đƣợc chấp nhận khi so sánh kết quả phân tích giữa các phòng 

thử nghiệm trên cùng một mẫu phân tích đối với cùng một chỉ tiêu khi sử dụng 

cùng một phƣơng pháp thử hoặc các phƣơng pháp thử tƣơng đƣơng; hàm lƣợng 

đƣợc chấp nhận giữa kết quả phân tích của phòng thử nghiệm so với hàm lƣợng 

của từng chỉ tiêu chất lƣợng công bố áp dụng hoặc theo quy định của quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia đối với phân bón vô cơ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14 

kèm theo Thông tƣ này. 

3. Việc giải quyết khiếu nại về kết quả thử nghiệm phân bón vô cơ thực 

hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 9 Thông tƣ số 26/2012/TT-

BKHCN. 

Điều 21. Công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng 

1. Trƣớc khi đƣa phân bón vô cơ lƣu thông trên thị trƣờng, tổ chức, cá 

nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy.  

2. Hình dạng, kích thƣớc dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy đƣợc quy 

định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tƣ số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp 

chuẩn, công bố hợp quy và phƣơng thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật. 

3. Phƣơng thức đánh giá hợp quy áp dụng cho từng loại phân bón vô cơ 

đƣợc quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng. Các phƣơng thức đánh giá hợp 

quy, nội dung, trình tự và nguyên tắc sử dụng các phƣơng thức đánh giá hợp quy 

đƣợc quy định tại Điều 5 Thông tƣ số 28/2012/TT-BKHCN. 

4. Công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn đối với phân bón vô cơ 
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a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phân bón để kinh doanh tự công 

bố tiêu chuẩn áp dụng đối với loại phân bón do mình sản xuất, nhập khẩu theo 

quy định về hƣớng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nƣớc ngoài ở Việt Nam hoặc hƣớng dẫn xây dựng 

và công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Thông tƣ số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 

8 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hƣớng dẫn về xây dựng và áp dụng 

tiêu chuẩn; 

b) Nội dung tiêu chuẩn công bố áp dụng bao gồm tất cả các chỉ tiêu chất 

lƣợng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tƣơng ứng với cùng một đơn vị 

tính, các chỉ tiêu chất lƣợng, đặc tính kỹ thuật khác của phân bón do tổ chức, cá 

nhân có phân bón tự công bố và không đƣợc trái với quy định của quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia. Khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chƣa đƣợc ban hành thì thực 

hiện theo quy định tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tƣ này. 

c) Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ, nhập khẩu phân bón vô cơ 

để kinh doanh thực hiện công bố hợp chuẩn theo quy định tại Thông tƣ số 

28/2012/TT-BKHCN. 

Điều 22. Hồ sơ công bố hợp quy phân bón vô cơ 

1. Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tƣ số 

48/2011/TT-BCT. 

2. Bản sao Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của phân bón vô cơ với quy 

chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng do tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định cấp. 

3. Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón vô cơ gồm đặc điểm, tính 

năng, công dụng. 

4. Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến phân bón (Tiêu chuẩn Việt Nam, 

Tiêu chuẩn cơ sở hoặc áp dụng Tiêu chuẩn nƣớc ngoài) hoặc các quy định kỹ 

thuật khác. 

Điều 23. Thủ tục công bố hợp quy 

1. Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu 

điện 1 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Thông tƣ này đến Sở Công 

Thƣơng tại địa phƣơng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh 

doanh để đăng ký. 

2. Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc hồ sơ công 

bố hợp quy nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Sở Công Thƣơng gửi Thông 

báo xác nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy và gửi Bộ 
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Công Thƣơng (Cục Hóa chất). Mẫu Thông báo xác nhận công bố hợp quy quy 

định tại Phụ lục II của Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT. 

Trƣờng hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 5 

(năm) ngày làm việc, Sở Công Thƣơng thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 

nhân công bố về những điểm, nội dung chƣa phù hợp để hoàn thiện hồ sơ. 

3. Hàng quý, Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất) tổng hợp và công bố danh 

sách phân bón vô cơ đã công bố hợp quy trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy 

1. Chịu trách nhiệm về sự phù hợp của phân bón vô cơ đã công bố hợp 

quy; duy trì việc kiểm soát chất lƣợng, kiểm nghiệm và giám sát định kỳ tại 

doanh nghiệp. 

2. Sử dụng dấu hợp quy đối với phân bón vô cơ đã đƣợc công bố hợp quy 

theo quy định tại Điều 21 Thông tƣ này trƣớc khi đƣa vào lƣu thông trên thị 

trƣờng. 

3. Khi phát hiện sự không phù hợp của phân bón vô cơ đã công bố hợp 

quy với quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng trong quá trình sản xuất, lƣu thông, vận 

hành, sử dụng phải: 

a) Kịp thời thông báo với các cơ quan quản lý về sự không phù hợp; 

b) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp. Khi cần thiết, 

tạm ngừng việc sản xuất kinh doanh và tiến hành hủy bỏ phân bón vô cơ không 

phù hợp đang lƣu thông trên thị trƣờng; 

c) Thông báo cho các cơ quan quản lý về kết quả khắc phục sự không phù 

hợp trƣớc khi tiếp tục sản xuất kinh doanh. 

4. Lƣu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra 

của cơ quan quản lý nhà nƣớc. 

5. Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung 

của bản công bố hợp quy đã đăng ký. 

Điều 25. Kiểm tra chất lƣợng phân bón vô cơ 

Việc kiểm tra chất lƣợng phân bón vô cơ thực hiện theo quy định tại 

Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT. 

Chƣơng IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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Điều 26. Chế độ báo cáo 

1. Báo cáo của tổ chức, cá nhân 

a) Trƣớc ngày 15 tháng 6 và trƣớc ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổ chức, 

cá nhân hoạt động phân bón vô cơ có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 kèm theo Thông tƣ này gửi Cục Hóa chất đồng 

thời gửi Sở Công Thƣơng nơi tiến hành hoạt động phân bón vô cơ để phối hợp, 

theo dõi;  

b) Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân hoạt động 

phân bón vô cơ có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động phân bón 

vô cơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 kèm theo Thông tƣ này đồng thời gửi 

báo cáo về Cục Hóa chất để theo dõi. 

2. Báo cáo của cơ quan quản lý nhà nƣớc 

a) Trƣớc ngày 30 tháng 6 và trƣớc ngày 31 tháng 12 hàng năm, Sở Công 

Thƣơng có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các tổ chức, cá 

nhân thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 13 và Điều 23 Thông tƣ này. 

Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tƣ này; 

b) Cục Hóa chất làm đầu mối tổng hợp tình hình hoạt động phân bón vô 

cơ trình Lãnh đạo Bộ để Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ khi đƣợc yêu cầu. 

Điều 27. Kiểm tra hoạt động phân bón vô cơ 

1. Việc kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu 

phân bón vô cơ theo quy định tại Thông tƣ này đƣợc thực hiện theo kế hoạch 

hàng năm. 

2. Trƣờng hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy 

định tại Thông tƣ này hoặc các quy định pháp luật có liên quan thì thực hiện 

kiểm tra đột xuất.  

3. Nội dung kiểm tra gồm 

a) Tƣ cách pháp nhân và việc thực hiện các điều kiện sản xuất, kinh 

doanh, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ; 

b) Việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lƣợng phân bón; 

c) Chế độ ghi chép, chứng từ; 

d) Việc quản lý Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, Giấy phép sản xuất 

phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; 
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đ) Chế độ báo cáo và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động 

phân bón vô cơ. 

Điều 28. Trách nhiệm của các Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công 

Thƣơng  

1. Cục Hóa chất là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm:        

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón, các chiến lƣợc, quy hoạch, 

chƣơng trình, kế hoạch, chính sách phát triển phân bón; xây dựng trình Bộ 

trƣởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

phân bón vô cơ, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng phân bón vô cơ; 

b) Tổ chức hƣớng dẫn các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh 

doanh phân bón vô cơ; công bố hợp quy đối với phân bón vô cơ sản xuất trong 

nƣớc và nhập khẩu; tổng hợp và công bố danh sách tổ chức, cá nhân đƣợc cấp 

Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng 

thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; tổng hợp và công bố danh mục 

phân bón vô cơ công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong phạm vi 

toàn quốc trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thƣơng;  

c) Chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, điều kiện để cấp mới, cấp lại, điều 

chỉnh và thu hồi Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ. Làm đầu mối tiếp nhận hồ 

sơ, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón 

hữu cơ và phân bón khác;  

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập kế hoạch 

kiểm tra hàng năm chất lƣợng phân bón vô cơ trong sản xuất, xuất khẩu theo 

quy định tại Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT và Thông tƣ này; 

đ) Quản lý việc đặt tên phân bón vô cơ; tiếp nhận và có ý kiến đối với nội 

dung về quảng cáo phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật; 

e) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập các 

đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, 

nhập khẩu phân bón vô cơ theo quy định tại Thông tƣ này. Làm đầu mối phối 

hợp với cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất phân bón 

vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; 
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g) Phối hợp với các Cục, Vụ liên quan tổng hợp tình hình về quản lý, sản 

xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, chất lƣợng phân bón vô cơ báo cáo 

Lãnh đạo Bộ theo quy định. 

2. Vụ Khoa học và Công nghệ 

a) Tổ chức đánh giá, chỉ định và quản lý hoạt động của các phòng thử 

nghiệm, chứng nhận, giám định phân bón vô cơ, giải quyết khiếu nại về kết quả 

thử nghiệm phân bón vô cơ; 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra chất 

lƣợng phân bón vô cơ nhập khẩu theo quy định tại Thông tƣ số 48/2011/TT-

BCT và Thông tƣ này; 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức nghiên cứu và 

ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào các hoạt động có liên quan đến phân 

bón vô cơ. 

3. Cục Xuất nhập khẩu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan theo dõi tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ; đề xuất các cơ 

chế, chính sách liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ.  

4. Vụ Thƣơng mại biên giới và Miền núi chủ trì phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan theo dõi tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ qua 

đƣờng biên mậu; đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến xuất khẩu, nhập 

khẩu phân bón vô cơ qua đƣờng biên mậu. 

5. Cục Quản lý thị trƣờng chịu trách nhiệm hƣớng dẫn, chỉ đạo lực lƣợng 

Quản lý thị trƣờng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong sản xuất, 

kinh doanh và chất lƣợng phân bón theo quy định. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp 

luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và chất lƣợng phân bón thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công Thƣơng và xử lý vi phạm pháp luật theo quy 

định.  

Điều 29. Trách nhiệm của Sở Công Thƣơng tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ sản 

xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý. 

2. Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón vô cơ, lập danh sách các tổ 

chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy và gửi Thông báo xác nhận công bố 

hợp quy chất lƣợng phân bón vô cơ về Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất) theo 

quy định tại Điều 21 Thông tƣ này.  
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3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến và tổ chức hƣớng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất lƣợng phân bón 

vô cơ cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và ngƣời tiêu dùng. Tiếp nhận 

đề nghị của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ để tổ chức 

hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật.  

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón 

vô cơ thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Định kỳ kiểm tra hoạt 

động kinh doanh phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 13 

Thông tƣ này. Tham gia phối hợp với Bộ Công Thƣơng, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trong kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý 

vi phạm hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý. 

5. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26  

Thông tƣ này. 

Điều 30. Trách nhiệm của cơ quan Quản lý thị trƣờng địa phƣơng 

Chi cục Quản lý thị trƣờng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc 

tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lƣợng phân bón theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Cục Quản lý thị 

trƣờng, Sở Công Thƣơng trên địa bàn đƣợc giao quản lý và xử lý vi phạm hành 

chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất 

khẩu, nhập khẩu phân bón vô cơ 

1. Thực hiện trách nhiệm về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu 

quy định tại Điều 5 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, các quy định tại Thông tƣ 

này, thực hiện trách nhiệm đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo 

quy định tại Thông tƣ số 48/2011/TT-BCT. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ thực hiện ghi và lƣu nhật ký 

quá trình sản xuất; lƣu hồ sơ kết quả kiểm nghiệm và lƣu mẫu sản phẩm xuất 

xƣởng; bảo quản các mẫu lƣu quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP. Không áp dụng việc lƣu mẫu nguyên liệu là khí tự nhiên, khí 

đồng hành và nguyên liệu phụ trợ. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 5 Nghị 

định số 202/2013/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 26 Thông tƣ này. 

4. Có trách nhiệm tổ chức hoặc thông qua đơn vị có chức năng huấn 

luyện, bồi dƣỡng kiến thức về phân bón cho ngƣời lao động trực tiếp sản xuất 
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phân bón vô cơ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP. 

5. Tổ chức, cá nhân đầu tƣ sản xuất phân bón vô cơ; sản xuất phân bón vô 

cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác sau ngày Thông tƣ này 

có hiệu lực thi hành phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép sau khi hoàn thành công 

trình xây dựng và phải có Giấy phép mới đƣợc chính thức đi vào hoạt động. 

Điều 32. Quy định chuyển tiếp 

Tổ chức, cá nhân đã sản xuất phân bón vô cơ; sản xuất phân bón vô cơ 

đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác trƣớc ngày Thông tƣ này 

có hiệu lực thi hành phải bổ sung hồ sơ, điều kiện trong thời gian quy định tại 

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và làm các thủ tục cấp giấy 

phép theo quy định tại Thông tƣ này. 

Điều 33. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2014.  

2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu đƣợc viện dẫn trong 

Thông tƣ này đƣợc sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn 

bản mới. 

3. Thông tƣ này thay thế: 

a) Thông tƣ số 05/2005/TT-BCN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ 

Công nghiệp (nay là Bộ Công Thƣơng) hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 

113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản 

xuất, kinh doanh phân bón; 

b) Thông tƣ số 02/2007/TT-BCN ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công 

nghiệp (nay là Bộ Công Thƣơng) bổ sung Khoản 2 Mục II Thông tƣ số 

05/2005/TT-BCN.  

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các 

tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thƣơng để sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./.  

 
Nơi nhận:      
- Văn phòng Tổng bí thƣ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Sở Công Thƣơng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tƣ pháp); 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 
(đã ký) 
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- Website BCT; 

- Lƣu: VT, HC.              
 

Cao Quốc Hƣng 
 

 

 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng 

quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

Phụ lục 1 
CÔNG SUẤT TỐI THIỂU CỦA CƠ SỞ 

 SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 

1. Công suất tối thiểu của cơ sở sản xuất phân bón vô cơ có hoặc không bổ 

sung các chất dinh dƣỡng, chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất sử dụng, chất điều 

hòa sinh trƣởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cây trồng, chất chống vón 

cục: 

a) Đối với phân vô cơ bón rễ  

- Cơ sở sản xuất các loại phân bón urê, DAP: Công suất phải đạt từ 100.000 

(một trăm nghìn) tấn/năm trở lên; 

- Cơ sở sản xuất phân lân nung chảy, supe photphat đơn: Công suất phải 

đạt từ 50.000 (năm mƣơi nghìn) tấn/năm trở lên. 

- Cơ sở sản xuất các loại phân sunphat amôn, kali clorua, phân trộn NPK, 

NP, NK, PK: Công suất phải đạt từ 10.000 (mƣời nghìn) tấn/năm trở lên; 

- Cơ sở sản xuất các loại phân bón vô cơ khác quy định tại Điều 4 Thông tƣ 

số:       /2014/TT-BCT: Công suất phải đạt từ 1.000 (một nghìn) tấn/năm trở lên 

ở dạng rắn hoặc từ 1.000.000 (một triệu) lít/năm trở lên ở dạng lỏng. Trƣờng 

hợp có cả dạng rắn, lỏng, tập hợp rắn-lỏng (dạng sệt) thì công suất quy đổi phải 

đạt từ 1.000 (một nghìn) tấn/năm trở lên. 

b) Đối với phân bón lá  

Cơ sở sản xuất các loại phân bón lá: Công suất phải đạt từ 1.000 (một 

nghìn) tấn/năm trở lên ở dạng rắn hoặc từ 1.000.000 (một triệu) lít/năm trở lên ở 

dạng lỏng. Trƣờng hợp có cả dạng rắn, lỏng, tập hợp rắn-lỏng (dạng sệt) thì 

công suất quy đổi phải đạt từ 1.000 (một nghìn) tấn/năm trở lên. 

2. Trƣờng hợp đặc biệt, khi cơ sở sản xuất có sản phẩm phân bón vô cơ 

chuyên dụng hoặc đó là sản phẩm phụ của một quá trình khác có số lƣợng thấp 

hơn công suất tối thiểu thì phải báo cáo Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất) xem 

xét, quyết định. 
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Phụ lục 2 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT 

Ngày 30  tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
________________________ 

    Số:                       

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

......, ngày ...... tháng ....... năm ......   

Kính gửi: Cục Hóa chất - Bộ Công Thƣơng 

 

1. Tên doanh nghiệp 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. …………….. 

Tên tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...…….. 

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………….. 

Email:………………………...………………………… Website:……………………………………………. 

 

Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………………………………………………... 

 

3. Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Chức danh: ……………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...……….. 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  .........................................................................  

Ngày cấp:  .......... / ....... / ....... Nơi cấp: ...............................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...……………………………….. 
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4. Điều kiện về chủ thể 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (mới nhất) số ...  do .... cấp ngày .... tháng .... năm ..  

 

 

5. Tình trạng cơ sở sản xuất 

Đã sản xuất phân bón vô cơ (nêu rõ thời gian hoặc dự kiến đi vào hoạt động): 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Mục đích sản xuất phân bón vô cơ 

Bán trong nƣớc                                            Xuất khẩu                

Khác     . Nêu cụ thể ………………………………………………………………….. 

7. Địa điểm và danh mục phân  bón vô cơ sản xuất 

Tên cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ nơi sản xuất: ……………………………………………………………………………...………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...……………………… 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...……………………………….. 

Danh mục phân bón sản xuất (thống kê theo từng địa điểm sản xuất phân bón): 

 

Loại 

phân bón 

vô cơ
1
 

Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì đóng gói 

hoặc dạng rời 

Màu sắc,  

dạng phân bón 

Ghi chú 

 

      

 
 

8. Hồ sơ gửi kèm 

Liệt kê tên tài liệu theo quy định của Thông tƣ số…../2014/TT-BCT. 

9. Cam kết 

Cơ sở sản xuất phân bón xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của nội dung xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ nêu trên./. 

 

        

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 3 
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT, ĐIỀU HÀNH 

SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÀ THỐNG KÊ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG 

(Ban hành k m theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

________________________ 

                 

 

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT,  

ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN  

 

STT Họ và tên Chức danh Trình độ  

chuyên môn 

Văn bằng Ghi chú* 

 

1      
2      
3      
4      
5      

….      

 
THỐNG KÊ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG VÀ SỐ LƢỢNG CÁC  

NGÀNH NGHÊ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

 
STT Tổng số lao động Số lƣợng các ngành nghề lao động 

trực tiếp sản xuất phân bón 

Ghi chú* 

1    
2    
3    
4    
5    

….    

 

 

 

 
Ghi chú: 

* Ghi rõ thời gian huấn luyện, bồi dƣỡng kiến thức  

về phân bón cho ngƣời lao động trực tiếp sản xuất phân bón vô cơ.  
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Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Phụ lục 4  
MẪU GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  

 
 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện sử dụng Giấy phép 

1. Lƣu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu. 

2. Không đƣợc tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép. 

3. Không đƣợc chuyển nhƣợng, cho thuê, cho mƣợn Giấy phép. 

4. Báo cáo Cục Hóa chất khi có sự thay đổi điều kiện kinh doanh của đơn vị đƣợc cấp 

Giấy phép (Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, quy mô…). 

5. Báo cáo Cục Hóa chất khi chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón vô cơ hoặc khi bị 

mất, hỏng Giấy phép. 

6. Nộp lại Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép khi không còn giá trị sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC HÓA CHẤT 
 
 

 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT 

PHÂN BÓN VÔ CƠ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

Vào sổ lưu ngày      tháng      năm 20      
Số:              /GP-CHC 

Ngày        tháng      năm 20      



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 
 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC HÓA CHẤT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /GP-CHC 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm …  

 
GIẤY PHÉP  

Sản xuất phân bón vô cơ 

(Cấp lần đầu/Cấp lại lần1 ….) 

CỤC TRƢỞNG CỤC HÓA CHẤT 

 

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về 

quản lý phân bón; 

Căn cứ Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về 

phân bón vô cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý phân bón;  

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Hóa chất; 

Xét đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ của2 ..................., 

Theo đề nghị của .......
3, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho phép (Tổ chức, cá nhân)2 . . . …………………………………………… sản xuất các 

loại phân bón vô cơ quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………... 

2. Số điện thoại:…………… Fax:………………… Email: ……………………………….. 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất phân bón: ……………………………........................................ 

4. Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….. 

  
Điều 2. Danh mục phân bón vô cơ sản xuất 

 
STT Loại phân 

bón vô cơ4 
Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì đóng 

gói hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, dạng 

phân bón 

Ghi 

chú 

       

 

Điều 3. (Tổ chức, cá nhân)2 . . . phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân 

bón; Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ 

Công Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô 

cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giấy phép này thay 

thế Giấy phép số …. ngày …. tháng … năm … 4
 

 
Nơi nhận:   
- Nhƣ Điều 35;                                    

- Sở Công Thƣơng……; 

- Lƣu: VT, ... 5                                   

 

CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

Ghi chú:      
1Áp dụng đối với việc cấp lại Giấy phép.                                                                                   
2Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp.  
3
Tên của đơnvị thụ lý hồ sơ. 

4Chỉ sử dụng đối với việc cấp lại Giấy phép. 
5Chỉ gửi 01 bản cho doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép. 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

5. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………... 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …do … cấp ngày … tháng … năm .. 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

Phụ lục 7 
MẪU ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  

 
 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện sử dụng Giấy phép 

1. Lƣu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu. 

2. Không đƣợc tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép. 

3. Không đƣợc chuyển nhƣợng, cho thuê, cho mƣợn Giấy phép. 

4. Báo cáo Cục Hóa chất khi có sự thay đổi điều kiện kinh doanh của đơn vị đƣợc cấp 

Giấy phép (Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, quy mô…). 

5. Báo cáo Cục Hóa chất khi chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón vô cơ hoặc khi bị 

mất, hỏng Giấy phép. 

6. Nộp lại Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép khi không còn giá trị sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC HÓA CHẤT 
 

 
 

 

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT 

PHÂN BÓN VÔ CƠ 
 

 

 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 

Vào sổ lưu ngày      tháng      năm 20      

 

 

 

Số:              /GP-CHC 

Ngày        tháng      năm 20      



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 
 

BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC HÓA CHẤT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /GP-CHC 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm …  

 
GIẤY PHÉP  

Sản xuất phân bón vô cơ 

(Điều chỉnh lần …) 
____________________ 

CỤC TRƢỞNG CỤC HÓA CHẤT 

 

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về 

quản lý phân bón; 

Căn cứ Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về 

phân bón vô cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý phân bón;  

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Hóa chất; 

Xét đề nghị điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ của (Tổ chức, cá 

nhân)1 ..................., 

Theo đề nghị của .......
2, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho phép (Tổ chức, cá nhân)1 . . . …………………………………………… sản xuất các 

loại phân bón vô cơ quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………... 

2. Số điện thoại:…………… Fax:………………… Email: ……………………………….. 

  
Điều 2. Danh mục phân bón vô cơ sản xuất 

 
STT Loại phân 

bón vô cơ 
Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì đóng 

gói hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, dạng 

phân bón 

Ghi 

chú 

       

 

Điều 3. Công ty1 . . . phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; 

Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Công 

Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ tại 

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giấy phép này thay 

thế Giấy phép số …. ngày …. tháng … năm … 
 

 
Nơi nhận:    
- Nhƣ Điều 33;                                    

- Sở Công Thƣơng……; 

- Lƣu: VT, ... 2                                   

 

CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

Ghi chú:                                                                                        
1Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp.  
2 Tên của đơn vị thụ lý hồ sơ;  
3 Chỉ gửi 01 bản cho doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất phân bón: ……………………………........................................ 

4. Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….. 

5. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………... 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …do … cấp ngày … tháng … năm .. 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

Phụ lục 9 
MẪU GIẤY PHÉP SẢN XUẤT  PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐỒNG THỜI SẢN XUẤT  PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  

 
 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện sử dụng Giấy phép 

1. Lƣu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu. 

2. Không đƣợc tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép. 

3. Không đƣợc chuyển nhƣợng, cho thuê, cho mƣợn Giấy phép. 

4. Báo cáo Bộ Công Thƣơng khi có sự thay đổi điều kiện kinh doanh của đơn vị đƣợc 

cấp Giấy phép (Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, quy mô…). 

5. Báo cáo Bộ Công Thƣơng khi chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón vô cơ hoặc khi 

bị mất, hỏng Giấy phép. 

6. Nộp lại Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép khi không còn giá trị sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 
 

 
 

 

 

GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐỒNG THỜI SẢN 

XUẤT  PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC 
 

 

 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 

Vào sổ lưu ngày      tháng      năm 20      

 

Số:              /GP-BCT 

Ngày        tháng      năm 20      



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 
 

BỘ CÔNG THƢƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /GP-BCT Hà Nội, ngày     tháng     năm …  

 
GIẤY PHÉP  

Sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất 

phân bón hữu cơ và phân bón khác1 

(Cấp lại lần ….)1 

BỘ TRƢỞNG BỘ CÔNG THƢƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về 

quản lý phân bón; 

Căn cứ Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về 

phân bón vô cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý phân bón;  

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Hóa chất; 

Xét đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép sản xuất đồng thời phân bón vô cơ, phân bón 

hữu cơ và phân bón khác của (Tổ chức, cá nhân)2 ...................; 

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản 

số ....; 

 Theo đề nghị của Cục trƣởng Cục Hóa chất, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép (Tổ chức, cá nhân)2 . . . …………………………………………… sản xuất các 

loại phân bón quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………... 

2. Số điện thoại:…………… Fax:………………… Email: ……………………………….. 

  
Điều 2. Danh mục phân bón sản xuất 

 
STT Loại phân 

bón vô cơ 
Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì đóng 

gói hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, dạng 

phân bón 

Ghi 

chú 

       

 

Điều 3. (Tổ chức, cá nhân)2 . . . phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân 

bón; Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ 

Công Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô 

cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP; Thông tƣ số…/2014/TT-BNN&PTNT ngày 

…. tháng ….. năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giấy phép này thay 

thế Giấy phép số …. ngày …. tháng … năm … 4
 

 
Nơi nhận:    
- Nhƣ Điều 35;                                    

- Sở Công Thƣơng……; 

- Lƣu: VT, ...                                    

 

TUQ. BỘ TRƢỞNG 

CỤC TRƢỞNG CỤC HÓA CHẤT 

 

 

 

 

Ghi chú:      
1Áp dụng đối với việc cấp lại Giấy phép.                                                                                   
2Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp.  
3
Tên của đơnvị thụ lý hồ sơ. 

4Chỉ sử dụng đối với việc cấp lại Giấy phép. 
5Chỉ gửi 01 bản cho doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép. 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất phân bón: ……………………………........................................ 

4. Mã số doanh nghiệp: ………………………………5. Mã số thuế: ……………………………………… 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …do … cấp ngày … tháng … năm .. 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

Phụ lục 12 

MẪU ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐỒNG THỜI SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  

 
 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện sử dụng Giấy phép 

1. Lƣu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu. 

2. Không đƣợc tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép. 

3. Không đƣợc chuyển nhƣợng, cho thuê, cho mƣợn Giấy phép. 

4. Báo cáo Bộ Công Thƣơng khi có sự thay đổi điều kiện kinh doanh của đơn vị đƣợc 

cấp Giấy phép (Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, quy mô…). 

5. Báo cáo Bộ Công Thƣơng khi chấm dứt hoạt động sản xuất phân bón vô cơ hoặc khi 

bị mất, hỏng Giấy phép. 

6. Nộp lại Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép khi không còn giá trị sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƢƠNG 
 

 
 

 

 

GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐỒNG THỜI   

SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN 

KHÁC 
 

 

 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 

Vào sổ lưu ngày      tháng      năm 20      

 

Số:              /GP-BCT 

Ngày        tháng      năm 20      



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

 
 

BỘ CÔNG THƢƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /GP-BCT Hà Nội, ngày     tháng     năm …  

 
GIẤY PHÉP  

Sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất  

phân bón hữu cơ và phân bón khác1 

(Điều chỉnh lần ….)1 

CỤC TRƢỞNG CỤC HÓA CHẤT 

 

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về 

quản lý phân bón; 

Căn cứ Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Công Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về 

phân bón vô cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý phân bón;  

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trƣởng 

Bộ Công Thƣơng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Hóa chất; 

Xét đề nghị điều chỉnh Giấy phép sản xuất đồng thời phân bón vô cơ, phân bón 

hữu cơ và phân bón khác của (Tổ chức, cá nhân)2 ...................; 

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản 

số ....; 

 Theo đề nghị của Cục trƣởng Cục Hóa chất, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép (Tổ chức, cá nhân)2 . . . …………………………………………… sản xuất các 

loại phân bón quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………... 

2. Số điện thoại:…………… Fax:………………… Email: ……………………………….. 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất phân bón: ……………………………........................................ 

  
Điều 2. Danh mục phân bón sản xuất 

 
STT Loại phân 

bón vô cơ4 
Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì đóng 

gói hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, dạng 

phân bón 

Ghi 

chú 

       

 

Điều 3. (Tổ chức, cá nhân)2 . . . phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân 

bón; Thông tƣ số……/2014/TT-BCT ngày …. tháng ….. năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ 

Công Thƣơng quy định cụ thể và hƣớng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô 

cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP; Thông tƣ số…/2014/TT-BNN&PTNT ngày 

…. tháng ….. năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giấy phép này thay 

thế Giấy phép số …. ngày …. tháng … năm … 4
 

 
Nơi nhận:    
- Nhƣ Điều 35;                                    

- Sở Công Thƣơng……; 

- Lƣu: VT, ...                                    

 

TUQ. BỘ TRƢỞNG 

CỤC TRƢỞNG CỤC HÓA CHẤT 

 

 

 

 

Ghi chú:      
1Áp dụng đối với việc cấp lại Giấy phép.                                                                                   
2Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp.  
3
Tên của đơnvị thụ lý hồ sơ. 

4Chỉ sử dụng đối với việc cấp lại Giấy phép. 
5Chỉ gửi 01 bản cho doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy phép. 



 

Mọi thông tin về giấy phép sản xuất phân bón, chứng nhận hợp quy, chuyển nhƣợng quyền sở hữu phân bón… 

Chuyển giao quyền sở hữu phân bón 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

4. Mã số doanh nghiệp: ………………………………5. Mã số thuế: ……………………………………… 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …do … cấp ngày … tháng … năm .. 

 



 

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, chứng nhận hợp quy phân vô cơ… 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 

Phụ lục 5 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
________________________ 

    Số:                       

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

......, ngày ...... tháng ....... năm ......   

Kính gửi: Cục Hóa chất - Bộ Công Thƣơng 

 

1. Tên doanh nghiệp 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. …………….. 

Tên tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...…….. 

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………….. 

Email:………………………...………………………… Website:……………………………………………. 

 

     Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………………………………………………... 

 

3. Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Chức danh: ……………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...……….. 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  .........................................................................  

Ngày cấp:  .......... / ....... / ....... Nơi cấp: ...............................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………… 



 

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, chứng nhận hợp quy phân vô cơ… 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 
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4. Điều kiện về chủ thể 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (mới nhất) số ...  do .... cấp ngày .... tháng .... năm ..  
 

5. Mục đích sản xuất phân bón vô cơ 

Bán trong nƣớc                                            Xuất khẩu                

Khác     . Nêu cụ thể ………………………………………………………………….. 

6. Địa điểm và danh mục phân  bón vô cơ sản xuất 

Tên cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………...………….. 

Địa chỉ nơi sản xuất: ……………………………………………………………………………...………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...……………………… 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...……………………………….. 

Danh mục phân bón sản xuất (thống kê theo từng địa điểm sản xuất phân bón): 

 

Loại 

phân bón 

vô cơ1 

Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì 

đóng gói 

hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, dạng 

phân bón 

Cảnh báo an 

toàn 

      

 
 

7. Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đã đƣợc cấp 

Giấy phép số ………../GP/BCT ngày …… tháng ….. năm ……       

8. Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép2 

- Giấy phép bị mất (nêu rõ lý do): ……………………………………...………………………………. 

- Hoặc Giấy phép bị sai (nêu rõ nội dung sai): ……………………………………...……………… 

- Hoặc Giấy phép bị hƣ hỏng (nêu rõ lý do): ……………………………………...………………… 

9. Cam kết 

Cơ sở sản xuất phân bón xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của nội dung xin cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ nêu 

trên./. 

 

        

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



 

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, chứng nhận hợp quy phân vô cơ… 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 
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Phụ lục 6 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số: 29/2014/TT-BCT 

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
________________________ 

    Số:                       

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

......, ngày ...... tháng ....... năm ......   

Kính gửi: Cục Hóa chất - Bộ Công Thƣơng  

 

1. Tên doanh nghiệp 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. …………….. 

Tên tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...…….. 

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………………….. 

Email:………………………...………………………… Website:……………………………………………. 

 

     Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………………………………………………... 

 



 

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, chứng nhận hợp quy phân vô cơ… 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 
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3. Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Chức danh: ……………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...……….. 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  .........................................................................  

Ngày cấp:  .......... / ....... / ....... Nơi cấp: ...............................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú:  .....................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..................................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………… 

4. Điều kiện về chủ thể 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (mới nhất) số ...  do .... cấp ngày .... tháng .... năm ..  
5. Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đã đƣợc cấp 

Giấy phép số ………../GP/BCT ngày …… tháng ….. năm ……  

6. Mục đích sản xuất phân bón vô cơ 

Bán trong nƣớc                                            Xuất khẩu                

Khác     . Nêu cụ thể ………………………………………………………………….. 



 

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất phân bón vô cơ, chứng nhận hợp quy phân vô cơ… 

Mobi: 0905.486.515      Mail: Vanthachk7@gmail.com 

Website: http://congbochatluong.org 

Website: http://vietQ.org 

Website: http://ngovanthach.com 
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7. Lý do đề nghị điều chỉnh Giấy phép
 

- Thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh, điều kiện hoạt động hoặc các 

thông tin có liên quan: ……………………………………...……………………………………………… 

- Thay đổi về công suất, chủng loại phân bón: ……………………………………...……………. 

- Thay đổi về tên phân bón, loại phân bón sản xuất:  ……………………………………...…… 

- Thay đổi về phân bón bị loại bỏ trên thị trƣờng: ……………………………………...…………. 

8. Địa điểm và danh mục phân  bón vô cơ sản xuất đã đƣợc cấp Giấy phép 

Tên cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………...………… 

Địa chỉ nơi sản xuất: ……………………………………………………………………………...………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...……………………… 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...……………………………….. 

Danh mục phân bón sản xuất điều chỉnh: ……………………...……………………………………. 

 

Tên/loại phân 

bón vô cơ thay 

đổi 

Tên thƣơng mại Công 

suất 

Bao bì 

đóng gói 

hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, 

dạng phân 

bón 

Cảnh báo 

an toàn 

Tên/loại 

phân bón 

theo Giấy 

phép 

đƣợc cấp  

Tên/loại 

phân bón 

thay đổi 
 

Tên 

thƣơng 

mại theo 

GP đƣợc 

cấp 

Tên 

thƣơng 

mại phân 

bón thay 

đổi 

       

 
 

9. Cam kết 

Cơ sở sản xuất phân bón xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của nội dung xin điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ nêu 

trên./. 

        

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 8 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

ĐỒNG THỜI SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

ngày 30  tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
________________________ 

    Số:                       

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

......, ngày ...... tháng ....... năm ......   

Kính gửi: Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất) 

 

1. Tên doanh nghiệp 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. …………….. 

Tên tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...…….. 

Điện thoại:……………………………………………………………………………...……………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax:……………………………………………………………………………...………………………………… 

Website:………………………………………………………………………...………………………………… 

 

3. Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Chức danh: ……………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...……….. 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  .........................................................................  

Ngày cấp:  .......... / ....... / ....... Nơi cấp: ...............................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………… 
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4. Điều kiện về chủ thể 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (mới nhất) số ...  do .... cấp ngày .... tháng .... năm ..  
 

5. Tình trạng cơ sở sản xuất 

Đã sản xuất phân bón (nêu rõ thời gian dự kiến hoặc chính thức hoạt động):: 
……………………………………………………. ………………………………………………………………. 

6. Mục đích sản xuất phân bón  

Bán trong nƣớc                                            Xuất khẩu                

Khác     . Nêu cụ thể ………………………………………………………………….. 

7. Địa điểm và danh mục phân  bón sản xuất 

Địa chỉ nơi sản xuất: ……………………………………………………………………………...………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...……………………… 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...……………………………….. 

Danh mục phân bón sản xuất (thống kê theo từng địa điểm sản xuất phân bón): 

 

Loại 

phân bón  

Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì đóng 

gói hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, 

dạng phân 

bón 

Cảnh báo an 

toàn 

      

 
 

8. Hồ sơ gửi kèm 

Liệt kê tên tài liệu theo quy định của Thông tƣ số…../2014/TT-BCT ngày    tháng    

năm    của Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng và Thông tƣ số …../2014/TT-BNNPTNT ngày 

… tháng … năm … của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

9. Cam kết 

Cơ sở sản xuất phân bón xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của nội dung xin cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời  

sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác./. 

 

        

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 10 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ 

ĐỒNG THỜI SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
________________________ 

    Số:                       

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

......, ngày ...... tháng ....... năm ......   

Kính gửi: Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất) 

 

1. Tên doanh nghiệp 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. …………….. 

Tên tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...…….. 

Điện thoại:……………………………………………………………………………...……………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax:……………………………………………………………………………...………………………………… 

Website:………………………………………………………………………...………………………………… 

 

3. Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Chức danh: ……………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...……….. 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  .........................................................................  

Ngày cấp:  .......... / ....... / ....... Nơi cấp: ...............................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………… 
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4. Điều kiện về chủ thể 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (mới nhất) số ...  do .... cấp ngày .... tháng .... năm ..  

5. Mục đích sản xuất phân bón 

Bán trong nƣớc                                            Xuất khẩu                

Khác     . Nêu cụ thể ………………………………………………………………….. 

6. Địa điểm và danh mục phân bón sản xuất 

Tên cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………...…………. 

Địa chỉ nơi sản xuất: ……………………………………………………………………………...………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...……………………… 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...……………………………….. 

Danh mục phân bón sản xuất (thống kê theo từng địa điểm sản xuất phân bón): 

 

Loại 

phân 

bón
1
 

Tên 

thƣơng 

mại 

Công 

suất 

Bao bì đóng 

gói hoặc 

dạng rời 

Màu sắc, 

dạng phân 

bón 

Cảnh báo an 

toàn 

      

 
 

7. Giấy phép đồng thời sản xuất phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón 

khác đã đƣợc cấp 

Giấy phép số ………../GP/BCT ngày …… tháng ….. năm ……   

8. Lý do đề nghị cấp lại Giấy phép
 

- Giấy phép bị mất (nêu rõ lý do): ……………………………………...………………………………. 

- Hoặc Giấy phép bị sai (nêu rõ nội dung sai): ……………………………………...……………… 

- Hoặc Giấy phép bị hƣ hỏng (nêu rõ lý do): ……………………………………...………………… 

9. Cam kết 

Cơ sở sản xuất phân bón xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của nội dung xin cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng 

thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác./. 

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 11 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ 

CƠ ĐỒNG THỜI SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN KHÁC 

 (Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

Ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
____________________________________ 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
________________________ 

    Số:                       

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________________ 

......, ngày ...... tháng ....... năm ......   

Kính gửi: Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất) 

 
1. Tên doanh nghiệp 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. …………….. 

Tên tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...…….. 

Điện thoại:……………………………………………………………………………...……………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax:……………………………………………………………………………...………………………………… 

Website:………………………………………………………………………...………………………………… 
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3. Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Chức danh: ……………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...……….. 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:  .........................................................................  

Ngày cấp:  .......... / ....... / ....... Nơi cấp: ...............................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………… 

4. Điều kiện về chủ thể 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (mới nhất) số ...  do .... cấp ngày .... tháng .... năm ..  
5. Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và 

phân bón khác đã đƣợc cấp 

Giấy phép số ………../GP/BCT ngày …… tháng ….. năm ……  

6. Mục đích sản xuất phân bón  

Bán trong nƣớc                                            Xuất khẩu                

Khác     . Nêu cụ thể ………………………………………………………………….. 
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7. Lý do đề nghị điều chỉnh Giấy phép
 

- Thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh, điều kiện hoạt động hoặc các 

thông tin có liên quan: ……………………………………...……………………………………………… 

- Thay đổi về công suất, chủng loại phân bón: ……………………………………...……………. 

- Thay đổi về tên phân bón, loại phân bón sản xuất:  ……………………………………...…… 

- Thay đổi về phân bón bị loại bỏ trên thị trƣờng: ……………………………………...…………. 

8. Địa điểm và danh mục phân  bón sản xuất đã đƣợc cấp Giấy phép 

Tên cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………...………….. 

Địa chỉ nơi sản xuất: ……………………………………………………………………………...………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...……………………… 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...……………………………….. 

Danh mục phân bón sản xuất điều chỉnh: 

 

Tên/loại phân bón 

thay đổi 

Tên thƣơng mại Công 

suất 

Bao bì 

đóng 

gói hoặc 

dạng 

rời 

Màu sắc, 

dạng 

phân bón 

Cảnh báo 

an toàn 

Tên/loại 

phân bón 

theo Giấy 

phép đƣợc 

cấp  

Tên/loại 

phân bón 

thay đổi 
 

Tên 

thƣơng 

mại theo 

GP đƣợc 

cấp 

Tên 

thƣơng 

mại phân 

bón thay 

đổi 

       

 
 

9. Cam kết 

Cơ sở sản xuất phân bón xin chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác và trung thực của nội dung xin điều chỉnh Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ 

đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác nêu trên./. 

        

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 13 
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT, PHƢƠNG PHÁP THỬ PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
_____________________________________ 

 

 

A. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT BẮT BUỘC TRONG PHÂN BÓN VÔ CƠ 

 

1. Phân đạm 

Loại phân Chỉ tiêu Mức quy định 

Phân urê 

  

- Hàm lƣợng N tổng, % khối lƣợng, không nhỏ 

hơn 
46,0  

- Hàm lƣợng biuret, %, không lớn hơn 1,2 

Phân amoni 

sulphat 

- Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ 

hơn 
20,0 

- Hàm lƣợng S,  % khối lƣợng, không nhỏ hơn 24,0 

Phân amoni 

clorua bón rễ 

Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ 

hơn 
25,0 

Phân natri nitrat 
Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ 

hơn 
16,0 

Phân canxi 

nitrat 

- Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ 

hơn 
15,0 

- Hàm lƣợng canxi, % khối lƣợng, không nhỏ 

hơn 

Tính bằng CaO: 26  

hoặc tính bằng Ca: 18 

2. Phân lân nung chảy 

Tên chỉ tiêu Loại đặc biệt Loại thông dụng 

Mức 

quy 

định 1 

Mức 

quy 

định 2 

Mức quy 

định 1 
Mức quy định 2 

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, tính 

bằng %, không nhỏ hơn 

 

19 

 

17 

 

15 

 

13,5 

- Cadimi, tính bằng mg/kg hoặc 

ppm, không lớn hơn 
12 12 12 12 

3. Phân Supephosphat đơn 

Tên chỉ tiêu Mức quy định  

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, % 16,0 
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- Hàm lƣợng axit tự do (tính chuyển ra P2O5), %, không lớn hơn. 4,0 

- Cadimi, tính bằng mg/kg hoặc ppm, không lớn hơn 12 

 

4. Phân kali 

 

Loại phân 
Chỉ tiêu Mức quy định 

Phân kali clorua Hàm lƣợng K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, 

không nhỏ hơn 
60,0 

Phân kali sulphat Hàm lƣợng K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, 

không nhỏ hơn 
50,0 

Phân kali viên Hàm lƣợng K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, 

không nhỏ hơn 
30,0 

5. Phân diamoni phosphat (DAP) 

 

Chỉ tiêu Mức quy định 

- Hàm lƣợng N tổng, % khối lƣợng, không nhỏ hơn 15 

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, % khối lƣợng, không nhỏ hơn 44 

- Hàm lƣợng cadimi tổng, mg/kg, không lớn hơn 12 

6. Phân phức hợp khác 

Loại phân 
Chỉ tiêu Mức quy định 

Phân sulphat kali 

magie 

- Hàm lƣợng K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
22,0 

- Hàm lƣợng S, % khối lƣợng, không nhỏ hơn 18,0 

- Hàm lƣợng MgO, % khối lƣợng, không nhỏ hơn 10,0 

Phân amoni 

polyphosphat 

(APP) 

- Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ hơn 12,0 

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
40,0 

Phân nitro 

phosphat 

 

- Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ hơn 20,0 

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
20,0 

Phân monoamoni 

phosphat (MAP) 

 

- Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ hơn 10,0 

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
50,0 

Phân kali nitrat 

 

- Hàm lƣợng N tổng,  % khối lƣợng, không nhỏ hơn 13,0 

- Hàm lƣợng K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
46,0 
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Phân kali 

dihydrophosphat 

 

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
51,0 

- Hàm lƣợng K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
34,0 

Phân monokali 

phosphat (MKP) 

- Hàm lƣợng P2O5 hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
52,0 

- Hàm lƣợng K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 
34,0 

7. Phân hỗn hợp bón rễ 

Loại phân 
Chỉ tiêu Mức quy định 

Phân NPK  Tổng hàm lƣợng ba yếu tố N tổng, P2O5 hữu 

hiệu và K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 

18,0 

Phân NP hoặc NK 

hoặc PK 

Tổng hàm lƣợng hai trong ba yếu tố N tổng, 

P2O5 hữu hiệu và K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, 

không nhỏ hơn 

18,0 

Phân NPK bổ 

sung trung lƣợng 

- Tổng hàm lƣợng ba yếu tố N tổng, P2O5 hữu 

hiệu và K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, không 

nhỏ hơn 

18,0 

- Thành phần một nguyên tố trung lƣợng, % 

khối lƣợng, không nhỏ hơn 
1%  

Phân NP hoặc NK 

hoặc PK bổ sung 

trung lƣợng 

- Tổng hàm lƣợng hai trong ba yếu tố N tổng, 

P2O5 hữu hiệu và K2O hữu hiệu, % khối lƣợng, 

không nhỏ hơn 

18,0 

- Thành phần một nguyên tố trung lƣợng, % 

khối lƣợng, không nhỏ hơn 
1%  

8. Phân trung, vi lƣợng bón rễ 

Loại phân Đơn vị 

tính 
Thành phần, hàm lƣợng 

Phân trung 

lƣợng bón rễ 
% 

Có chứa một trong các yếu tố Ca, Mg, S, SiO2 ≥ 5% hoặc có 

chứa từ 2 - 4 yếu tố Ca, Mg, S, SiO2 ≥ 10%; 

Phân vi lƣợng 

bón rễ 
mg/kg 

hoặc 

mg/l 

Có chứa tối thiểu một trong các yếu tố sau: B: 2000; Co: 

500; Cu: 15000; Fe: 10000; Mn: 15000; Mo: 50; Zn: 15000 

9. Chỉ tiêu chất lƣợng các loại phân bón vô cơ chƣa đƣợc quy định trong Phụ lục này 

đƣợc áp dụng theo tiêu chuẩn do ngƣời sản xuất, nhập khẩu công bố áp dụng. 
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B. DANH MỤC CÁC PHƢƠNG PHÁP THỬ PHÂN BÓN VÔ CƠ 

 

TT Tên phép thử Phƣơng pháp thử Đối tƣợng phép thử 

1.  
Độ ẩm 

(đối với dạng rắn) 

TCVN 2620:2014 Phân Urê
 

TCVN 1078:1999 Phân lân nung chảy
 

TCVN 4440:2004 Phân supe phosphat đơn 

TCVN 8856:2012 Phân DAP 

TCVN 5815:2001 Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK 

TCVN 9297:2012 Các loại phân bón 

2.  Hàm lƣợng Nts 

TCVN 2620:2014 Phân Urê 

TCVN 8856:2012 Phân DAP 

TCVN 5815:2001 Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK 

TCVN 8557:2010 Các loại phân bón 

3.  Hàm lƣợng P2O5hh 

TCVN 1078:1999 Phân lân nung chảy
 

TCVN 4440:2004 Phân supe phosphat đơn 

TCVN 8856:2012 

hoặc  

ISO 6598:1985 

Phân DAP 

 

TCVN 5815:2001 Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK 

TCVN 8559:2010 Các loại phân bón 

4.  
Hàm lƣợng K2O 

hòa tan 
TCVN 5815:2001 Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK 

5.  Hàm lƣợng K2Ohh TCVN 8560:2010 Các loại phân bón 

6.  

Hàm lƣợng SiO2, 

CaO, MgO, Ca, 

Mg 

TCVN 5815:2001 Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK 

7.  Hàm lƣợng Ca 
TCVN 1078:1999 Phân lân nung chảy 

TCVN 9284:2012 Các loại phân bón 

8.  Hàm lƣợng Mg 
TCVN 1078:1999 Phân lân nung chảy 

TCVN 9285:2012 Các loại phân bón 

9.  Hàm lƣợng S 
 

TCVN 9296:2012 Các loại phân bón 

10.  Hàm lƣợng Si 

TCVN 1078:1999 

hoặc 

TCVN 5815:2001 

Các loại phân bón 

11.  Hàm lƣợng B 
 

P.K5-M/13 

hoặc 

AOAC 2007 (982.01) 

Các loại phân bón 

12.  Hàm lƣợng Mo, Fe  TCVN 9283:2012 Các loại phân bón 

13.  Hàm lƣợng Cu  TCVN 9286:2012 Các loại phân bón 

14.  Hàm lƣợng Co  TCVN 9287:2012 Các loại phân bón 

15.  Hàm lƣợng Mn  TCVN 9288:2012 Các loại phân bón 

16.  Hàm lƣợng Zn  TCVN 9289:2012 Các loại phân bón 

17.  

Hàm lƣợng axit 

Humic và axit 

Fulvic 
TCVN 8561:2010 Các loại phân bón 

18.  
Hàm lƣợng clorua 

hòa tan TCVN 8558:2010 Các loại phân bón 
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19.  Hàm lƣợng Pb TCVN 9290:2012 Các loại phân bón 

20.  Hàm lƣợng Cd TCVN 9291:2012 Các loại phân bón 

21.  Hàm lƣợng Cr, Ni TCVN 6496:1999 Các loại phân bón 

22.  Hàm lƣợng Hg
 

AOAC 2007 (971.21) Các loại phân bón 

23.  Hàm lƣợng As TCVN 8467:2010 Các loại phân bón 

24.  
Hàm lƣợng axit tự 

do 

TCVN 4440:2004 Phân supe phosphat đơn 

TCVN 9292:2012 Các loại phân bón 

25.  Hàm lƣợng Biuret TCVN 2620:2014 Phân urê 

26.  pH 
pH meter Phân bón dạng lỏng

 

AOAC 973.04 (2010) Phân bón dạng rắn 

27.  Tỷ trọng 
 

P.K5-M/14 Phân bón dạng lỏng 

28.  
Dạng bên ngoài  

(ngoại quan) 

TCVN 2619:2014 Phân Ure
 

TCVN 4440:2004 Phân supe phosphat đơn 

29.  
Cỡ hạt (độ hạt, độ 

mịn)
 

TCVN 2620:2014 Phân Urê 

TCVN 1078:1999 Phân lân nung chảy 

30.  E.coli 
 

TCVN 6846:2007  Các loại Phân bón 

31.  Coliforms
 

TCVN 6848:2007 Các loại Phân bón 

32. Salmonella TCVN 4829:2005 Các loại phân bón 

Phƣơng pháp thử đối với các chỉ tiêu chƣa đƣợc quy định trong Phụ lục này thực hiện 

theo tiêu chuẩn do ngƣời sản xuất, nhập khẩu công bố áp dụng. 
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Phụ lục 14 
DUNG SAI ĐƢỢC CHẤP NHẬN VÀ HÀM LƢỢNG ĐƢỢC CHẤP NHẬN 

ĐỐI VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG CỦA PHÂN BÓN VÔ CƠ 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
_____________________________________ 

 

 

1. Dung sai đƣợc chấp nhận khi so sánh kết quả phân tích giữa các phòng 

thử nghiệm trên cùng một mẫu phân tích đối với cùng một chỉ tiêu khi sử dụng 

cùng một phƣơng pháp thử hoặc các phƣơng pháp thử tƣơng đƣơng theo quy 

định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tối đa chỉ ở phạm vi ± 5%.  

2. Hàm lƣợng đƣợc chấp nhận giữa kết quả phân tích của phòng thử 

nghiệm so với hàm lƣợng của từng chỉ tiêu chất lƣợng quy định tại Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với phân bón vô cơ thực 

hiện nhƣ sau: 
 

 

STT Chỉ tiêu Hàm lƣợng đƣợc chấp nhận
 

1 Phân urê  

 - Hàm lƣợng Nts Không thấp hơn 98% 

 - Hàm lƣợng biuret  Không vƣợt quá 110% 

2 Phân DAP, MAP, APP, nitro phosphat  

 - Hàm lƣợng Nts Không thấp hơn 98% 

 - Hàm lƣợng P2O5hh Không thấp hơn 98% 

 - Hàm lƣợng Cadimi (Cd) trong DAP Không vƣợt quá 115% 

3 Phân supe phosphat, lân nung chảy  

 - Hàm lƣợng P2O5hh Không thấp hơn 97% 

 - Hàm lƣợng Cadimi (Cd) Không vƣợt quá 115% 

 - Hàm lƣợng axit tự do trong Supe lân Không vƣợt quá 110% 

4 Phân KNO3  

 - Hàm lƣợng Nts Không thấp hơn 98% 
 - Hàm lƣợng K2Ohh Không thấp hơn 98% 
5 Phân KCl, kali viên  

  - Hàm lƣợng K2Ohh Không thấp hơn 98% 

6 Phân K2SO4, phân sulphat kali magie  

  - Hàm lƣợng K2Ohh Không thấp hơn 98% 
  -  Hàm lƣợng S Không thấp hơn 98% 
 -  Hàm lƣợng MgO trong phân sulphat kali magie Không thấp hơn 98% 

7 Phân SA  

  - Hàm lƣợng Nts Không thấp hơn  98% 
  -  Hàm lƣợng S Không thấp hơn 98% 
8 Phân amoni clorua, natri ntrat  

  - Hàm lƣợng Nts Không thấp hơn 98% 
9 Phân canxi nitrat  

  - Hàm lƣợng Nts Không thấp hơn 98% 
  - Hàm lƣợng canxi Không thấp hơn 98% 
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10 Phân kali dihydrophosphat, MKP  

 - Hàm lƣợng P2O5hh Không thấp hơn 98% 

  - Hàm lƣợng K2Ohh Không thấp hơn 98% 

11 

Phân trộn (NPK, NP, NK, PK), phân bón lá có hàm 

lƣợng một yếu tố Nts hoặc P2O5hh hoặc K2Ohh hoặc có 

tổng hàm lƣợng hai hoặc cả ba yếu tố Nts, P2O5hh và 

K2Ohh  18% 

 

  - Một yếu tố Nts hoặc P2O5hh hoặc K2Ohh Không thấp hơn 90% 

  - Tổng hai hoặc cả ba yếu tố Nts, P2O5hh và K2Ohh Không thấp hơn 93% 

12 

Phân bón lá có hàm lƣợng một yếu tố Nts hoặc P2O5hh 

hoặc K2Ohh hoặc có tổng hàm lƣợng hai hoặc cả ba yếu 

tố Nts, P2O5hh và K2Ohh < 18% 

 

  - Một yếu tố Nts hoặc P2O5hh hoặc K2Ohh Không thấp hơn 87% 

  - Tổng hai hoặc cả ba yếu tố Nts, P2O5hh và K2Ohh Không thấp hơn 90% 

13 
Phân trung lƣợng, phân bón bổ sung trung lƣợng (Ca, 

Mg, S, SiO2  
 

13.1 Phân trung lƣợng bón rễ   

  - Một yếu tố trung lƣợng Không thấp hơn 87% 

  - Tổng hai hoặc cả bốn yếu tố trung lƣợng Không thấp hơn 90% 

13.2 
Phân trung lƣợng bón lá, phân đa lƣợng bổ sung trên 1% 

cho một yếu tố trung lƣợng
1  

  - Một yếu tố trung lƣợng Không thấp hơn 80% 

  - Tổng từ hai tới bốn yếu tố trung lƣợng Không thấp hơn 85% 

14 
Phân vi lƣợng, phân bón bổ sung vi lƣợng (Fe, Zn, Cu, 

B, Mo, Mn, Co) 
 

14.1 
Phân vi lƣợng bón rễ, phân đa lƣợng, trung lƣợng bổ 

sung trên 1000 ppm cho một yếu tố vi lƣợng
2
  

 

 - Một yếu tố vi lƣợng Không thấp hơn 80% 

 - Tổng các yếu tố vi lƣợng Không thấp hơn 85% 

14.2 
Phân vi lƣợng bón lá, phân đa lƣợng, trung lƣợng bổ 

sung dƣới 1000 ppm cho một yếu tố vi lƣợng
2 

 

 

 - Một yếu tố vi lƣợng Không thấp hơn 80% 

 - Tổng các yếu tố vi lƣợng Không thấp hơn 80% 

14.3 
Phân đa lƣợng, trung lƣợng bổ sung yếu tố vi lƣợng ở 

dạng vết không định lƣợng (TE)
2 

 

 

 - Một yếu tố vi lƣợng Vết (có phát hiện) 

 - Tổng các yếu tố vi lƣợng Không thấp hơn 80% 

15 
Phân bón có chứa axít amin, vitamin, axit humix, axit 

fulvic các chất sinh học khác  
 

 - Tổng hàm lƣợng các chất sinh học  Không thấp hơn 85% 

1
Hàm lƣợng đƣợc chấp nhận của các yếu tố đa lƣợng trong phân đa lƣợng bổ sung yếu tố 

trung lƣợng thực hiện theo quy định đối với phân bón đa lƣợng không bổ sung yếu tố trung 

lƣợng. 

2
Hàm lƣợng đƣợc chấp nhận của các yếu tố đa lƣợng, trung lƣợng trong phân đa lƣợng, trung 

lƣợng bổ sung yếu tố vi lƣợng thực hiện theo quy định đối với phân bón đa lƣợng, trung 

lƣợng không bổ sung yếu tố vi lƣợng. 
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Phụ lục 15 
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ  

(dành cho tổ chức, cá nhân) 

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
_____________________________________ 

 

 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
______________________________________________________________ 

Số:                /BC-  
 

……, ngày     tháng     năm …   

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất phân bón vô cơ 

____________________________________ 

 
Kính gửi: Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất)  

 
1. Tên doanh nghiệp 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………………………………………...…. …………….. 

Tên tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ………………………………………………………………………….. 

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………...………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………...…….. 

Điện thoại:……………………………………………………………………………...……………………….. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax:……………………………………………………………………………...………………………………… 
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3. Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………...………………………..  

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………...……….. 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………...………………………. 

Email: ……………………………………………………………………………...…………………………….. 

Fax: ……………………………………………………………………………...………………………………… 

 

4. Tình trạng cơ sở sản xuất 

Sản xuất phân bón vô cơ lần đầu: ………………………………………………………………………. 

Đã sản xuất phân bón vô cơ (nêu rõ thời gian): ……………………………………………………. 

5. Mục đích sản xuất phân bón vô cơ 

Bán trong nƣớc                                            Xuất khẩu                  

6. Danh mục phân  bón vô cơ sản xuất (kỳ báo cáo, lũy kế từ đầu năm) 

 

Tên  

phân bón sản xuất 

Số lƣợng 

(tấn/kg) 

Địa điểm sản xuất Giấy phép 

sản xuất 

(ghi rõ số , 

ngày, tháng 

cấp phép) 

    

    

7. Tình hình an toàn trong sản xuất phân bón 

8. Kiến nghị, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nƣớc 

        

  

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 16 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA,  

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ PHÂN BÓN VÔ CƠ THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ  

(Ban hành k m theo Thông tư số  29/2014/TT-BCT 

ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương  
_____________________________________ 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH…. 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
______________________________________________________________ 

Số:                /BC-SCT 

 

……….., ngày     tháng     năm …   

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về  

phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý
 

______________________________________ 

 
Kính gửi: Bộ Công Thƣơng (Cục Hóa chất)  

1. Số lần, thời điểm tiến hành, hình thức kiểm tra, thanh tra: 

2. Đối tƣợng kiểm tra: 
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2.1. Cơ sở kinh doanh (ghi rõ bao nhiêu cơ sở kinh doanh đƣợc kiểm tra) 

a) Cơ sở kinh doanh đạt điều kiện kinh doanh (số liệu cụ thể): 

b) Cơ sở kinh doanh không đạt điều kiện kinh doanh (số liệu cụ thể):   

c) Các vi phạm về điều kiện kinh doanh: 

d) Hình thức xử lý: 

2.2. Chất lƣợng phân bón, xác nhận công bố hợp quy 

a) Các vi phạm về chất lƣợng: 

b) Tình hình thực hiện quy định về xác nhận bản công bố hợp quy: 

3. Kiến nghị, đề xuất: 

3.1. Hạn chế, khó khăn 

3.2. Kiến nghị, đề xuất 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: … 

 

GIÁM ĐÔC 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 
 

 


