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BỘ NÔNG NGHIỆP                     

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN     

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-BVTV-KH                    Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm  
 

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và  

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ văn bản số 167-20/E-SKHĐ/CV ngày 29 tháng 12 năm 2020 về 

việc không duy trì phạm vi chỉ định phân bón của Công ty TNHH Eurofins Sắc 

Ký Hải Đăng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi quyết định số 700/QĐ-BVTV-KH ngày 21/4/2020, quyết 

định số 1409/QĐ-BVTV-KH ngày 17/7/2020 về việc chỉ định tổ chức thử 

nghiệm phân bón đối với Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng, địa chỉ: Lô 

E2b-3 đường D6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, tp.HCM; Điện 

thoại: 028.71077879. 

Lý do: Theo đề nghị của Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và các cơ quan, tổ 

chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Tổng cục TC ĐL CL (để biết); 

- Vụ KH CN & MT (để biết); 

- Trung tâm tin học và thống kê (đăng website); 

- Phòng HTQT & TT ( đăng website Cục); 

- Phòng QLPB, TT-PC ( phối hợp); 

- Lưu VT, KH. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

   

      

          

 
Nguyễn Thị Thu Hương                              
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