
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:102 /TB-TTBVTV                                 Lâm Đồng, ngày 23 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc tước quyền sử dụng giấy chứng nhận  

đủ điều kiện buôn bán phân bón 

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ qui định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm 

hàng hóa và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1658/QĐ-UBND ngày 

19/9/2022 của UBND tỉnh  Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính đối với ông 

Ngô Quang Trung, Địa chỉ: 1790 Quốc lộ 20, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Chi cục Trồng trọt & BVTV thông báo đến các cơ quan liên quan trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng về việc tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón số 1393/GCN-BBP ngày 22/7/2022 do Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm 

Đồng cấp đối với cửa hàng VTNN Trung Phượng, Địa chỉ: 1790 thôn 5 – xã Đại Lào -  

thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng do ông Ngô Quang Trung làm chủ cửa hàng. 

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh phân bón 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 42B8-001911cấp ngày 

10/12/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bảo Lộc cấp. 

Thời gian tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

phân bón: 02 tháng, kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu 

lực ngày 19/9/2022. 

Vậy Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng thông báo đến các cơ quan 

liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng biết theo quy định./. 

                                                                            KT.CHI CỤC TR  NG                                                                                 

- Sở NN & PTNT (b/c);       PHÓ CHI CỤC TR  NG 

- Thanh tra Sở NN&PTNT; 

- UBND thành phố Bảo Lộc; 

- Phòng Kinh tế Tp Bảo Lộc; 

- Lưu: VT, TTPC.       

        

 

                 Trần Quang Duy 
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