
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢO VỆ THỰC VẬT  
 

Số:        /CCTT&BVTV-TTPC 

 

Kon Tum, ngày       tháng       năm     

Về việc đề nghị công khai các cơ sở  

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  

buôn bán phân bón, các cơ sở được cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn  

thực phẩm  

 

 
 

  Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

    

Thực hiện Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý phân bón; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về Quy 

định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh  thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Trong năm 2021, Chi cục đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm cho 10 cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật; 39 cơ sở  

đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 (Có danh sách chi tiết kèm theo)  

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vật kính đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy 

định đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, 

các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Chi cục trong năm 2021.  

           Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét, đăng tin./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TT-PC. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                        Vũ Văn Đãn 
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