THỦ TỤC XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO VÀ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO
PHÂN BÓN
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị Xác nhận nội dung quảng cáo và Đăng ký hội thảo
phân bón (theo Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP), chuẩn bị đầy đủ
hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, địa chỉ: số 10 Nguyễn
Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (hộp thư điện tử:
ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn).
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: trong các ngày làm việc, từ thứ hai
đến thứ sáu:
+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp, nếu hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn để bổ sung
hồ sơ.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức,
cá nhân để bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Ban hành Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo và Văn bản đăng ký hội thảo
phân bón
Đối với trường hợp Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.
- Trường hợp không cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối với trường hợp Đăng ký hội thảo phân bón
- Trước khi tổ chức hội thảo ít nhất 01 ngày, tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo gửi các
giấy tờ, tài liệu tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nơi tiếp nhận: Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để theo dõi, kiểm tra,
giám sát.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành văn bản đồng ý hoặc không đồng
ý nội dung hội thảo phân bón.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để nhận kết quả.
b. Cách thức thực hiện:
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
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- Thành phần gồm:
Đối với trường hợp Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón (theo Mẫu số 25 Phụ lục I
Nghị định số 108/2017-NĐ-CP).
+ Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp quảng cáo loại
phân bón do tổ chức, cá nhân sản xuất.
+ 02 kịch bản quảng cáo và 01 đĩa CD ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với
loại hình và phương thức quảng cáo.
Đối với trường hợp Đăng ký hội thảo phân bón
+ Văn bản đăng ký tổ chức hội thảo gồm: chương trình (ghi rõ nội dung báo cáo); thời
gian (ngày/tháng/năm); địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài
liệu phát cho người dự, nội dung mô tả chung về phân bón giới thiệu như nguồn gốc,
xuất xứ, đặc điểm, tính năng, công dụng; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn
của báo cáo viên;
+ Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy hoặc Quyết định công nhận phân bón lưu hành;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với trường hợp giới thiệu loại
phân bón sản xuất trong nước.
Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký hội thảo lần thứ hai trở lên mà nội dung hội
thảo không thay đổi thì có văn bản đăng ký tổ chức hội thảo nêu rõ thời gian, địa điểm
tổ chức, không phải nộp các giấy tờ theo quy định tại điểm a, b, c khoản này. Trường
hợp có thay đổi về nội dung hội thảo thì nộp văn bản, giấy tờ quy định tại điểm a, b
khoản này.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
Đối với trường hợp Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: trong thời hạn 10
(mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối với trường hợp Đăng ký hội thảo phân bón: trong thời hạn 01 (một) ngày làm
việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
đ.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
Hồ Chí Minh (Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP).
- Đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
g. Kết quả thủ tục hành chính:
- Đối với trường hợp Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón: Văn bản xác nhận
nội dung quảng cáo phân bón hoặc văn bản trả lời không cấp và nêu rõ lý do.
- Đối với trường hợp Đăng ký hội thảo phân bón: Văn bản đồng ý hoặc không đồng
ý hội thảo phân bón.
h. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón.
2

i. Phí, lệ phí: Không.
k. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về quản
lý phân bón; có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 09 năm 2017.
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2013, của Chính phủ,
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; có hiệu lực kể từ
ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- Quyết định số 4441/QĐ-BNN-BVTV ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triên nông thôn về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục
hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2017.
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN

Tên công ty, doanh nghiệp
Số: ......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......, ngày ..... tháng ...... năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN
Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. HCM
Tên tổ chức, cá nhân: ..................................................................................................................
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..............
Số điện thoại:....................................Fax:..........................E-mail:………………………….......
Số giấy phép hoạt động :………………………………………………………………………...
Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:...................................................
Kính đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.HCM xem xét và xác nhận nội dung
quảng cáo đối với phân bón sau:
STT
Tên phân bón
Giấy chứng nhận đăng ký
Phương tiện quảng cáo
1.
…
Các tài liệu gửi kèm:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3………………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn
bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo
sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
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