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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 368/SNN-KH 

V/v tập huấn bồi dưỡng chuyên 

môn về phân bón năm 2019 

 
 

Lâm Đồng, ngày  18   tháng 3 năm 2019 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật. 

 

Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ  về Quản lý phân bón; 

Căn cứ văn bản số 2242/BVTV-QLPB ngày 28 tháng 9 năm 2017 của 

Cục Bảo vệ thực vật V/v triển khai thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về 

quản lý phân bón; 

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 

29/06/2016; điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1376/ QĐ-UBND ngày 

26/06/2015 của UBND tỉnh và phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân 

bón; 

Ngày 06/3/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT nhận được tờ trình số 

05/TTr-TTBVTV ngày 28/02/2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV về việc 

tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón và văn bản bổ sung 

ngày 13/3/2019, 

Sở Nông nghiệp & PTNT thống nhất kế hoạch tổ chức tập huấn bồi 

dưỡng chuyên môn về phân bón để cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên 

môn về phân bón cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2019 theo quy định của pháp luật do Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ 

thực vật tổ chức và thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch: 

a) Đối tượng tham gia tập huấn: các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

b) Số lượng dự kiến: 300 người. 

c) Thời gian tập huấn: 03 ngày/lớp, bao gồm 03 lớp cho 12 huyện, 

thành phố; từ ngày 25/3/2019 đến ngày 10/4/2019. 

d) Nội dung tập huấn:  

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về phân bón; 

- Dinh dưỡng cây trồng, thổ nhưỡng, hoá học đất, vật lý đất, đất và 

phân bón; 
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- Bón phân hợp lý và an toàn trong bảo quản, sử dụng. 

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).  

2. Kinh phí:  

Do học viên tham gia tập huấn đóng góp, dự toán kinh phí phục vụ lớp 

tập huấn do Chi cục Trồng trọt & BVTV đề xuất tại tờ trình số 05/TTr-

TTBVTV ngày 28/02/2019 của Chi cục Trồng trọt & BVTV: 515.000 đồng/ 

01 học viên (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm ngàn đồng trên một học viên). 

Việc chi tiêu phải đảm bảo theo đúng định mức, quy định hiện hành của nhà 

nước. 

Sở Nông nghiệp & PTNT giao Chi cục Trồng trọt & BVTV có trách 

nhiệm triển khai thực hiện và thanh, quyết toán theo đúng các quy định hiện 

hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KH (T). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Văn Sơn 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo văn bản số          /SNN-KH ngày       /3/2019 của Sở NN&PTNT) 
 

STT Nội dung tập huấn 

01 

Luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11; Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa 

đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP và NĐ 132/2008/NĐ-CP. 

02 

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12; Nghị định 

132/2008/NĐ-CP ngày 01/8/2007 qui định chi tiết một số điều của Luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

03 
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật sửa đổi bổ sung Điều và phụ lục 4 

về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. 

04 
Luật lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; Nghị định 81/2013/NĐ-CP 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý VPHC. 

05 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 

06 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 

07 Nghị định số 108/2017/NĐ – CP ngày 20/9/2017 về Quản lý phân bón 

08 Nghị định 43/2017/NĐ- CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hoá  

09 
NghỊ định số 55/2018/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về xử phạt 

VPHC trong lĩnh vực phân bón 

10 

Nghị định 185/2016/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ Qui định về 

xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 124 /2015 /NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 185/2013 /NĐ-CP. 

11 
Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 qui định về xử phạt VPHC 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường về chát lượng sản phẩm, hàng hoá 

12 
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá 

sự phù hợp. 

13 

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN qui định về công bố hợp chuẩn, công bố 

hợp qui; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi một số điều của Thông 

tư số 28/2012/TT-BKHCN. 

14 Tiêu chuẩn quốc gia về phân bón. 

15 Dinh dưỡng cấy trồng, thổ nhưỡng, hoá học đất, vật lý đất, đất và phân bón 

16 Bón phân hợp lý và an toàn trong bảo quản, sử dụng. 
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