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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /CV-TTBVTV 
V/v Đăng tải thông tin của tổ chức cá nhân đăng ký 

công bố hợp quy phân bón trên cổng thông tin 

 điện tử của Sở NN&PTNT 

      Ninh Bình, ngày       tháng 11 năm 2020 

 
 
 

         Kính gửi: - Kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; 

- Ban Biên tập trang thông tin và điện tử Sở Nông nghiệp. 

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình nhận được Văn bản số 

01/CV-SG ngày 20/11/2020 của công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ S Garden  

về việc đề nghị tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm phân bón hữu cơ 

UMA VÀNG.  

Căn cứ vào báo cáo đánh giá hợp quy ngày 25/3/2020 của Công ty cổ 

phần nông nghiệp hữu cơ S Garden.  

Căn cứ vào Quyết định số 2941/QĐ-BVTV-PB ngày 17/3/2020 của Cục 

Bảo vệ thực vật về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. 

Căn cứ vào khoản 2 điều 26 Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 

của Chính phủ về Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

cấp tỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề 

nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đăng tải thông tin của tổ chức 

cá nhân sau đây trên cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định./.  

(Gửi kèm chi tiết thông tin của tổ chức cá nhân đã đăng ký công bố hợp 

quy phân bón)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng TTPC (theo dõi, kiểm tra) 

- Lưu VT. 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

Vũ Khắc Hiếu 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC 

 ĐÃ ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN  

(Kèm theo Công văn số 98 /CV-TTBVTV ngày  24/11/2020 của Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật Ninh Bình) 

 

TT 
Tên đơn vị sản 

xuất phân bón 
Địa chỉ 

Tên sản 

phẩm 

phân bón 

Số công 

bố hợp 

quy 

Quyết định 

công nhận 

lưu hành 

của Cục 

BVTV 

1 

Công ty cổ phần 

nông nghiệp hữu 

cơ S – Garder 

Thôn Đá Hàn, 

xã Gia Hòa, 

huyện Gia 

Viễn, tỉnh 

Ninh Bình 

UMA vàng 
01/2020/C

BHQ/SG 

Số 2941/QĐ-

BVTV-PB 

ngày 

17/3/2020 
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