
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số:         /BVTV-PB 
V/v báo cáo tình hình sản xuất, 

xuất nhập khẩu phân bón 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Hà Nội, ngày     tháng   năm 2022 

Kính gửi: ………………………………………………… 

Thực hiện quy định tại Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Cục 

Bảo vệ thực vật đề nghị tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón, được cấp Giấy phép 

nhập khẩu phân bón báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón 

năm 2022 theo các nội dung sau: 

1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón (đối với tổ chức, cá 

nhân sản xuất phân bón) 

(Số liệu báo cáo theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo văn bản này) 

2. Tình hình nhập khẩu theo Giấy phép nhập khẩu phân bón (đối với tổ 

chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón) 

(Số liệu thống kê theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo văn bản này) 

3. Thuận lợi và khó khăn  

4. Kiến nghị, đề xuất 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phân bón theo Giấy phép đã được cấp 

tổng hợp tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón năm 2022 và gửi báo 

cáo về Cục Bảo vệ thực (149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội; email: 

qlpb.bvtv@mard.gov.vn) trước ngày 15/01/2023 (Số liệu tính từ 01/01/2022 đến 

ngày 31/12/2022). 

Mẫu báo cáo theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 được đăng tải trên website của Cục 

Bảo vệ thực vật (https://www.ppd.gov.vn). 

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chế độ 

báo cáo theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QLPB. 
 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Huỳnh Tấn Đạt 



Phụ lục 1 

(Kèm theo văn bản số……BVTV-PB, ngày ……/……/2022 của Cục Bảo vệ thực vật) 

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 
Số:          /BC-… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày ……. tháng …… năm 20…… 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÂN BÓN  

NĂM 20… 

                         Kính gửi:  Cục Bảo vệ thực vật 

 

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân 

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………...……………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………...………………………………………….. 

Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón……………., ngày cấp……….…. 

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………………. 

Người đại diện pháp luật của tổ chức, cá nhân:………………………Chức vụ:……….. 

Điện thoại:……………………  E-mail: …………………………………………….…. 

2. Tình hình sản xuất phân bón  

STT 

Loại 

phân 

bón 

Tên 

phân 

bón 

Mã số 

phân 

bón 

Khối lượng (tấn) Số Thông báo 

tiếp nhận hợp 

quy/Số Thông 

báo kết quả 

kiểm tra nhà 

nước 

Sản 

xuất 

phân 

bón 

Xuất 

khẩu 

phân 

bón 

Nhập 

khẩu 

phân 

bón 

Đóng gói 

phân bón 

1               

2               

…               

Tổng 

cộng 
      

 
 

3. Thuận lợi, khó khăn 

…………………………………………………………………………………………... 

4. Kiến nghị, đề xuất 

…………………………………………………………………………………………... 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 



Phụ lục 2 

(Kèm theo văn bản số……BVTV-PB, ngày ……/……/2022 của Cục Bảo vệ thực vật) 

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 
Số:          /BC-… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày ……. tháng …… năm 20…… 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN  

NĂM 20… 

                         Kính gửi:  Cục Bảo vệ thực vật 

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân 

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………...……………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………...………………………………………….. 

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………………. 

Người đại diện pháp luật của tổ chức, cá nhân:………………………Chức vụ:……….. 

Điện thoại:……………………  E-mail: …………………………………………….…. 

2. Tình hình nhập khẩu phân bón  

STT 

Loại 

phân 

bón 

Tên 

phân 

bón 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Ngày 

nhập 

khẩu 

Mục 

đích 

nhập 

khẩu 

Nhà sản 

xuất/xuất 

xứ 

Giấy phép 

nhập khẩu  
Ghi 

chú Số 

giấy 

phép 

Ngày 

cấp 

1          

2          

….          

Tổng 

cộng 
  

       

3. Thuận lợi, khó khăn 

……………………………………………………………………………………. 

4. Kiến nghị, đề xuất 

……………………………………………………………………………………. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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