
 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SNN-TTr 

V/v thông báo các công ty sản xuất có 

sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật không đạt chất lượng 

Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Tây Ninh; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: 

Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, 

Bến Tre và Bình Dương;  

- Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh. 
 

Thực hiện kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm việc chấp hành quy định 

trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; trong quý II, quý III năm 2021, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh đã tiến hành các cuộc thanh, kiểm tra 

chuyên ngành về sản xuất, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh, qua đó đã thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng. 

Qua kết quả thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính xác định một số cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có kinh doanh các sản phẩm 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật không đạt chất lượng so quy chuẩn kỹ thuật 

tương ứng, hồ sơ công bố do các công ty sản xuất ngoài tỉnh phân phối tiêu thụ 

(theo Phụ lục đính kèm). 

Nhằm xử lý triệt để đối với các sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

không đạt chất lượng nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật biết và thông báo đến 

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Long 

An, Đồng Nai, Bến Tre và Bình Dương, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện 

thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định. Riêng đối với các công ty có sản phẩm giả 

đề nghị thông tin kết quả việc xử lý đến Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh 

để kịp thời nắm bắt thông tin, cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh rất mong sự quan tâm, phối hợp 

của các cơ quan, đơn vị./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục TT và BVTV; 
- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
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