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hân bón là một trong những vật tư thiết Pyếu của sản xuất nông nghiệp, nó không 

chỉ giúp ổn định và nâng cao năng suất cây 

trồng mà còn tác động đến phẩm chất nông 

sản, ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất đai. 

Tuy nhiên hiện nay, tình hình vi phạm trong 

sản xuất và kinh doanh phân bón giả, kém 

chất lượng vẫn diễn biến phức tạp, các vụ vi 

phạm không chỉ nhỏ lẻ mà còn có những vi 

phạm lớn liên quan đến nhiều địa bàn trên cả 

nước không chỉ gây thiệt hại cho nông dân 

trong sản xuất trồng trọt mà còn làm rối loạn 

thị trường và thiệt hại nghiêm trọng đến 

thương hiệu của nhà sản xuất. Trước tình 

hình đó, để có cơ sở đánh giá chất lượng 

phân bón trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ 

đó giúp cơ quan quản lý nhà nước chuyên 

ngành liên quan có giải pháp quản lý tình 

hình sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm 

này trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng Quảng Bình đã tiến 

hành, điều tra, khảo sát đánh giá chất lượng 

phân bón được sản xuất và lưu thông trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình.

Qua điều tra, khảo sát 23 cơ sở tại 8 

huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình cho thấy, các sản phẩm phân bón rất 

phong phú về các chủng loại; sản phẩm phân 

bón của các cửa hàng bán lẻ, đại lý kinh 

doanh chủ yếu được sản xuất trong nước, 

nhập khẩu hơn 62 sản phẩm các loại của 15 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và nhập 

khẩu khác nhau như: phân NPK các loại, 

đạm Ure Hà Bắc, đạm Phú Mỹ, phân Kali, 

phân hữu cơ vi sinh... Sản phẩm được sản 

xuất trong nước chiếm 92% (trong đó sản 

xuất nội tỉnh chiếm 9%), sản phẩm nhập 

khẩu chiếm 8%. 

Chất lượng phân bón là một trong những 

yếu tố quan trọng quyết định năng suất cây 

trồng, do đó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng đã tiến hành lấy 10 mẫu đại diện 

cho các sản phẩm được người dân trong tỉnh 

sử dụng nhiều, tập trung phân tích các chỉ 

tiêu cơ bản như ni tơ tổng, phốt pho hữu hiệu, 

kali, hàm lượng chất hữu cơ. Qua phân tích 

đánh giá chất lượng kết quả cho thấy: 4/10 

mẫu chiếm 40% có từ 1 đến 3 chỉ tiêu được 

phân tích có hàm lượng nhỏ hơn so với mức 

chất lượng công bố từ 0,63 - 31,25%; trong 

đó 2/4 mẫu có một chỉ tiêu phân tích có hàm 

lượng thấp hơn mức chất lượng công bố, 

chiếm 50%, có 1/4 mẫu có hai chỉ tiêu có 

hàm lượng thấp hơn mức chất lượng công bố 

chiếm 25% và có 1/4 mẫu có ba chỉ tiêu có 

hàm lượng thấp hơn mức chất lượng công bố 

chiếm 25%. Trong đó chỉ tiêu nitơ tổng: 1/7 

mẫu chiếm 14,3% có hàm lượng thấp hơn so 

với mức chất lượng công bố 1,88%; chỉ tiêu 

P O  hữu hiệu: 3/6 mẫu chiếm 50% có hàm 2 5

lượng thấp hơn so với mức chất lượng công 

bố từ 0,63 - 8,12%; chỉ tiêu K O: 3/6 mẫu 2
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chiếm 50% có hàm lượng thấp hơn chỉ tiêu 

công bố từ 15,5 - 31,25%. Đối chiếu kết quả 

phân tích với quy định của Thông tư số 

36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2010 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc ban hành quy định sản 

xuất kinh doanh và sử dụng phân bón ứng 

với từng loại sản phẩm cho thấy, có 7/10 

sản phẩm đạt chất lượng chiếm tỷ lệ 70% và 

có 3/10 sản phẩm không đạt chất lượng 

chiếm tỷ lệ 30%.

Ngoài lấy mẫu để đánh giá chất lượng, 

Chi cục đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình 

hình việc ghi nhãn hàng hóa. Kết quả cho 

thấy, cơ bản các sản phẩm hàng hóa phân bón 

đều tuân thủ theo quy định tại Nghị định 

89/NĐ-CP, ngày 30/8/2006 của Chính phủ 

về nhãn hàng hóa. Trên sản phẩm đều có 

thông tin về tên hàng hóa, tên và địa chỉ của 

tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng 

hóa, xuất xứ hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử 

dụng, thành phần định lượng, hướng dẫn sử 

dụng, bảo quản; đối với các sản phẩm nhập 

khẩu có nhãn phụ kèm theo.

Mặc dù là một trong những mặt hàng 

được kiểm tra kiểm soát chất lượng nghiêm 

ngặt, nhưng phân bón giả, kém chất lượng 

vẫn tiêu thụ tràn lan với nhiều hình thức, thủ 

đoạn tinh vi và ngày càng chuyên nghiệp. 

Qua đợt khảo sát, đánh giá chất lượng sản 

phẩm và nhãn hàng hóa phân bón cho thấy 

tình hình vi phạm chất lượng phân bón tương 

đối lớn chiếm tỷ lệ 30% mẫu không đảm bảo 

chất lượng được lấy để phân tích đánh giá 

chất lượng. Trước thực trạng đó các cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành cần tăng 

cường công tác thanh kiểm tra về tình hình 

sản xuất kinh doanh đối với lĩnh vực này trên 

địa bàn tỉnh, đặc biệt về chất lượng sản phẩm 

hàng hóa, để kịp thời chấn chỉnh và xử lý 

nghiêm đối với doanh nghiệp kinh doanh cố 

tình vi phạm, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp 

của người sử dụng sản phẩm, hàng hóa tạo sự 

công bằng cạnh tranh lành mạnh trong kinh 

doanh sản phẩm hàng hóa; tăng cường hơn 

nữa hiệu quả của công tác quản lý đối với lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa 

bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục 

tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến 

về các quy định của pháp luật đối với sản 

xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ và sử 

dụng phân bón đến mọi tổ chức và cá nhân 

nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện đúng 

các quy định của pháp luật và tự giác tham 

gia công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, 

hàng kém chất lượng.

Về phía các cơ sở kinh doanh (đại lý, 

cửa hàng...) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

nghiêm túc thực hiện các quy định pháp 

luật về kinh doanh về phân bón. Các đại 

lý, cửa hàng cần kiểm tra các thông tin về 

hàng hóa như: nguồn gốc xuất xứ, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng, thông tin về chất 

lượng, yêu cầu nhà cung cấp các hồ sơ chất 

lượng liên quan đến sản phẩm do các nhà 

cung ứng cung cấp trước khi nhập hàng để 

phân phối đến khách hàng sử dụng trên địa 

bàn tỉnh. Hy vọng với sự vào cuộc quyết 

liệt của các cơ quan, ban, ngành sẽ góp 

phần hạn chế được tình trạng vi phạm trên 

địa bàn, lập lại trật tự thị trường kinh 

doanh phân bón, đảm bảo sự cạnh tranh 

công bằng giữa các doanh ngiệp cũng như 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người tiêu dùng
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