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 Kính gửi:     Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung 

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị nhận 

được công văn số 846/CMT - KD  ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Công ty Cổ 

phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung về việc xin phép tổ chức Hội thảo 

tư vấn kỹ thuật tại Quảng Trị nhằm giúp bà con nông dân tiếp cận và hiểu rỏ hơn 

về phân bón Phú Mỹ bao gồm các dòng sản phẩm Đạm Phú Mỹ; Kali Phú Mỹ và 

NPK Phú Mỹ, đồng thời tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón Phú Mỹ một cách hiệu 

quả và tiết kiệm. 

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

phủ về quản lý phân bón; 

Căn cứ quyết định số: 0592/QĐ-KT3 ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Trung 

tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 về việc cấp chứng nhận sản phẩm; 

Căn cứ giấy phép sản xuất số: 456/GP-CHC (cấp lần đầu ngày 17 tháng 12 

năm 2015, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 30 tháng 12 năm 2016, điều chỉnh lần thứ 

hai ngày 08 tháng 9 năm 2017) của Cục hóa chất - Bộ Công thương về việc sản 

xuất phân bón vô cơ. 

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị có ý kiến như 

sau: 

- Đồng ý cho Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung 

tổ chức 03 Hội thảo giới thiệu sản phẩm đạm Phú Mỹ của Công ty đến với bà con 

nông dân nhằm giúp bà con nông dân tiếp cận và hiểu rỏ hơn về các sản phẩm 

phân bón Phú Mỹ, đồng thời tư vấn kỹ thuật sử dụng phân bón Phú Mỹ một cách 

hiệu quả và tiết kiệm trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị từ ngày 

26/10/2019 đến hết ngày 27/10/2019. 

-Yêu cầu Công ty thực hiện đúng thời gian, địa điểm, nội dung; đúng theo 

các quy định của Nhà nước khi triển khai giới thiệu các sản phẩm phân bón và đảm 

bảo chất lượng sản phẩm cung ứng cho nông dân. 



- Sau khi kết thúc các cuộc Hội thảo giới thiệu các sản phẩm phân bón, đề 

nghị Công ty gửi Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị, qua 

Thanh tra Sở, địa chỉ: 270 Hùng Vương - TP Đông Hà - tỉnh Quảng Trị và địa chỉ 

mail: thanhtrasnnqt@gmail.com để thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo trên 

địa bàn./ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở Trần Thanh Hiền; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Phòng NN và PTNT huyện Gio Linh; 

- UBND xã Trung Hải; 

- Lưu: VT, TTra.                                                                  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trần Thanh Hiền 
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