
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

Số: 1081/SNN-TTBVTV 
V/v cấp giấy chứng nhận đủ 

 điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật và buôn bán phân bón 

  

 Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2020 

 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý phân bón;  

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), buôn bán phân bón cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo 

đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tổ chức, 

cá nhân không trực tiếp nộp hồ sơ (mà thông qua người khác nộp hộ) dẫn đến 

dễ phát sinh tiêu cực. 

Để việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, 

buôn bán phân bón cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo 

quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ và Kiểm dịch 

thực vật; Luật Trồng trọt; Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực 

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

về quản lý phân bón; Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật đồng thời thông báo cho các tổ chức, cá nhân đang buôn bán thuốc BVTV, 

phân bón trên địa bàn quản lý chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc BVTV, buôn bán phân bón thực hiện làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận 

để việc buôn bán theo đúng quy định của pháp luật. 
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- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân buôn bán bán thuốc 

BVTV, buôn bán phân bón truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: htt://snntuyenquang.gov.vn/cai-

cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh.html để nghiên cứu thực hiện thủ tục hành 

chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc 

BVTV, buôn bán phân bón nhằm thực hiện theo đúng quy định, đồng thời ngăn 

chặn các tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc hoàn thành thủ tục hành chính.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ xin cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, buôn bán phân bón (hồ sơ 

xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo mẫu số 1A 

và mẫu số 1B; hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón theo mẫu số 2 gửi kèm). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về 

thủ tục đề nghị liên hệ với Phòng Thanh tra-Pháp chế, Chi cục Trồng trọt và 

BVTV theo số điện thoại 0207.3817.302 để được giải đáp. 

- Hướng dẫn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc BVTV, buôn bán phân bón qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT, theo địa chỉ: Số 

108, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

- Thông báo công khai mức phí khi cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc BVTV, buôn bán phân bón theo quy định hiện nay cho 

các tổ chức, cá nhân, như sau: 

+ Phí cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 

là: 800.000 đồng/giấy chứng nhận. 

+ Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón là: 500.000 

đồng/giấy chứng nhân. 

+ Phí cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón là: 

200.000 đồng/giấy chứng nhận 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp và nhận kết quả qua đường 

bưu điện. 

2. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc BVTV, buôn bán phân bón đảm bảo chính xác, minh bạch và 

theo đúng quy định.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ xin cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, buôn bán phân bón theo 

đúng quy định. 
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Trong quá trình đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc BVTV, buôn bán phân bón nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ 

chức, cá nhân thông tin, phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để phối hợp giải quyết.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc Sở; (Báo cáo) 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố; 

- Lưu: VT, TTBVTV. (Tiệp) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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