
BO NONG NGHIP 
VA PHAT TRIN NONG THON 
C1JC BAO V THIJC VILT 

CONG HOA XA HOT  CHU NGHJA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 11'f8/QD-BVTV-KH Ha Nói, ngày 3tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic thay diii, b sung phim vi chi djnh linh vI'c thfr nghim 

CTJC TRU'ONG CUC BAO V THU'C ViT 

Can ct QuyEt d/nh s 928/QD-BNN-TCB ngày 24 thcng 3 nàm 2017 

cia Bf3 trztó'ng Bç5 Nông nghip và Phát trié'n nông thón quy djnh cht'c nan 

nhiêm vu, quyn hgn và cci cá'u t chá'c cia Cc Báo ye thcc vat; 

Can ci' Lut Chá't tupng san phdm hang hóa ngày 21 tháng 11 nám 2007, 

Can ct'Ngh/ d'/nh so 132/2008/ND-CF ngày 31 tháng 12 nàm 2008 cia 

ChInh phi quy d.inh chi tiêt thi hành mçt so' diêu Lut chat lu'g san phOm, 

hang hóa và Nghj djnh 74/2018/ND-CF ngày 15/5/2018 sa di, bo sung mt 

so' diu cia Nghj djnh sO' 132/2008/ND-CF ngày 3 1/12/2008 cza Chinh phi 

quy djnh chi tie't thi hành mt sO' diu cza Luçt Cha't lu'Qng san phdm, hang hOa và 

Nghj dfnh sO' 154/2018/ND-CF ngày 09 thOng 11 nOm 2018 tha dO' bO' sung, bai bO 

mQt sO' quy d/nh v diu kin ddu tzc, kinh doanh trong linh vy'c quOn l,j nhà nu'O'c cia 

Bç Khoa hQc và Cong nghç và mç5t so' quy djnh v kiê'm tra chuyên ngành; 

Can ct' Nghf djnh 84/2019/ND-CF ngày 14 thOng 11 nàm 2019 cia 

ChInhphi quy djnh v quOn ljphOn bOn; 

Can ci' Thông tu' 09/2019/TT-BNNP TNT ngOy 27 thOng 8 nám 2019 ban 

hành quy chudn k9 thut quc gia v chd't lu'cingphOn bón; 

Can ct hc so' a'Ong k) thay di, b sung phgm vi chi dlnh  to2  chzc thi'r 

nghim phán bón cia COng ty Co2  pha2n GiOm d,inh va Khv'c triing FCC; 

Theo dê nghj cia Tru'th'igphOng Ke' hoich. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thay di, b sung phm vi chi dnh t chiirc thu nghim phân 
bón di vó'i Phông thu nghim FCC thành ph H ChI Minh thuc Cong ty C 
phn Giám djnli và Khir trüng FCC (da chi: 45 Dinh Tiên Hoàng, phuè'ng Ben 
Nghé, Qun 1, Thành ph H ChI Minh; Din thoi: 028.38297857; Fax: 
028.38290202). Danh miic các phucmg pháp thir thay dôi, b sung chi tit ti 
phi içtc ban hành kern theo Quyêt djnh nay. 
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Hoàng Trung 

Diêu 2. Quyt dinh nay có hiu 1irc den ngây 27 tháng 3 näm 2021. 

Diu 3. Phông thi'r nghiêrn FCC thành ph H ChI Minh thuc Cong ty 
C phn Giám djnh Va Khir trüng FCC có trách nhim thçrc hin vic thr 
nghim phiic vi quart 1 nhà nuâc khi có yêu cu, phâi tuân thu các quy djnh, 
hixng dn cüa Ca quan nhâ nuó'c có thâm quyn vâ chju hoàn toàn trách nhim 
v k& qua dánh giá si.r phi hçp do dan vj rnInh thic hin. 

Diu 4. Cong ty C phn Giám djnh và Khir trling FCC vâ các Ca quan, 
th chirc có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!. 

N,yi nhân: 
-NhuDiu4; 
- Tong cic TC DL CL (dé biêt); 
- Vu KM CN & MT (dê biêt); 
- TT Tin hçc & TK (dang website); 
- Phông HTQT & TT (dang website Cic); 
- Phông QLPB, TTPC (dê phôi hçip); 
-LruVT,KH. 
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DANH MVC  PHIIQNG PHAP THU' 

theo Quyê't dinh so7 4J/QD-B VTV-KH ngày  5,f  tháng nãm 2020 

cia Cuc Báo ye thztc vat) 

Di tu'ng 
phurong pháp thu 

Khoãng 
do/LOQ 

Phirong pháp thfr 
thrçrc chi Ujnh tiêu thu nghim 

Xác djnh d m (di vOi 
phân bOn dng ran) 

Phânurehttrong 
Khoãng do 

? 0,1% 
TCVN262O:2014 

2.  Phân bón h6n hçrp 
Khoang do 

? 0,1% 
TCVNS81S:2018 

3.  PhnDAP 
Khoãng do 

?: 0,1% 
TCVN 8856:20 18 

4.  XácdjnhhàmluçmgNts 

Các 1oi phãn bón 
có chira nitG dang 
nitrat trr phân bón 

hn hap 

Khoãng do 
? 0,1% 

TCVN 10682:2015 

5.  

Xác dinh ham 1uçmg 
P2O5hh 

Phãn bón hn hap 
Khoang do 

? 0,5% 
TCVN 58 15:2018 

6.  
Phân bOn 

supephosphat 
Khoâng do 

0,5% 
TCVN 4440:2018 v 

7.  
Phân lan 
nungchãy 

Khoáng do 
?:0,5% 

V 
TCVN 1078:201 

-s. 

8.  
Xác dinh ham h.rcmg 

Các loai phãn bón 
. 

Khoâng do 
? 0,1% 

TCVN 10678:2015 

Xác dinh ham luçmg 
SiO 

Các loai phân bón 
Khoáng do 

TCVN 11047:2019 

Xáe djnh tng ham luçYng 
axitamintudo 

Các loai phân bón 
. 

g do 
TCVN 12620:20 19 

Xác dinh ham lucing Ca 
(hocCaO) 

Cáo loai phân bón 
có ham lucmg Ca 
5%trlên 

Khoãng do 
TCVN 12598:2018 

12.  
Xác dinE hm lucmg Mg 
(hoäc MgO) 

Các loai phân hon 
có h hiçrng Mg 
tr s tri len 

Khoãng do 
TCVN 12598:2018 

13.  Xác dinh hm lucmg As Cáo loi phân hon 
LOQ: 

0,3 mg/kg 
TCVN 11403:2016 

14.  CO hat Phân lan nung chãy - TCVN 1078:2018 

15.  Xác dinh ham luçrng Hg Cáo loi phãn bón 
LOQ: 

0,1 mg/kg 
TCVN 10676:2015 
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Stt Ten chi tiêu thir nghim 
Di ttrç'ng 

phu'ong pháp thu 
Khoäng 
doILOQ 

Phirong pháp thfr 
du'qc chi d1nh 

16.  
Xác dnh ham hicmg 
Biuret 

Các 1oi 
phãn bón trr phãn 
urê không màu 

LOQ: 0,15% AOAC 976.01 

17.  pH 
Các loai phãn 
bón dang lông 

- Ref TCVN 
6492:2011 
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