
Bilu mu sc 14. Thuyet minh dz€ tháo quy chudn k9 thut quc gia 

TILUYET MINH DI) THAO 
QUY CHUAN K THU,T QUOC GIA' 

Di.r tháo QCVN "Quy chun k9 thuat qucc gia v chAt lwcingphan bón ('tha dôi, 
sung QCVN O1-189.2019/BNNP TNT)" 

I. THÔNG TIN CHUNG 

T6 chi'rc chü trI biên so.n: Cic Bào v thrc 4t 

Thi gian xay drng: 02/2022 dn 8/2023 

II. TOM TAT TINII HtMl 1)01 TUqNG QCVN, L DO vA M1JC DICH 
XAY DTNG 

Phân bón là hang hóa kinh doanh có diu kin, ducic quãn 1 theo qui dlnh tai 
Luat Trông trQt-nthn 2018, Nghj djnhso 84/2019/ND-CP, quy4nhcüaphápJutvê 
chat hrccng san pham, hang hóa va các quy djnh pháp lut khác có 1in quan. Theo do, 
phân bón duçic quãn l chat lucing trén ca sà quy chu.n k thut tuclng rng. 

Quy chun k5 thut qu6c gia v chAt luçng phãn bón (QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT) ban hành kern theo Thông ti.r so 09/2019/TF-BNNPTNT ngày 
27/8/20 19 cüa B tru?ing B Nông nghip và Phát trin nông thôn cO hiu lire  tir 
01/01/2022 den nay dã gân 03 nm. Day là Quy chuAn k5 thut quôc gia ye chat lucmg 
phân bón dâu tiên duçc ban hành t?i  Vit Nam. QCVN nay duçic xây drng theo quy 
djnh tiLu3t Trong tr9t näm 2018, cO tham khào 15 dir  thão QCVN ye phân bOn vô ca 
do BO COng Thixcing son thão và 01 d thào QCVNvê phân bón hthi c và phãn bón 
khác do Citc Trong tr9t - B Nông nghip và Phát trien nông thôn son thão, cting nhu 
cáo tài 1iu khác cO lien quan. 

QCVN 01-189:20191BNNPTNT dA quy djnhphan 1oi phãn bón r nhiu thânh 
phãn vci rnic sai loch so vOi mire dng k duqc chap nhn (cao loai phãn bón cO 2,3 
chi tiêu chat luqng chInh d duçic quy dnh tai  QCVN nay). Tuy nhiên, do sv phát triên 
không ngfrng cüa san xuât, nhäm tang hiu qua sir ding phân bón, tIch hçip cáo chat 
dinh dung kháenhau (vo ocr, hfiu ocr, sinh hoc, vi sinh 4t) vào cin mt san phâm 
nen hin nay có mt so san phAm dang duçrc cá.c doanh nghip phát trien dua vào khão 
nghim chCra 4 den 5 chl tiêu chat lucrng chfnh. Cáo 1oi phân ben mâi nay hin chua 
duçrc phãn loai va qui djnh ci th tai  QCVN 01-189:20191BNNPTNT. Vi 4y, d thirc 
day phát trin san phãm mOi, áp diing tin b khoa hçc, dáp img yêu câu thc tiên, gOp 
phân hoãn thin cong cii  pháp 1, nãng cao hiu qua quãn 1 nhà nuc trong lTnh virc 
phãn bOn thi can thiêt phãi sira dOi, b sung Quy chuân k thuat quôc gia ye chat 
lucmg phãn bón hin tai  (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT). 

Diin chink b6 sung vào Dir IMo: B sung quy djnh cii  th ye loai phân bón, 
chi tiêu chat hrcrng, yéu t hn chê, mirc sai lch so vOi mirc clang k duqc chap nhin 
eUa phân bOn nhiêu thành phãn chixa duçrc quy djnh cii  th  tai  QCVN 01- 

'Thuy& minh dr tháo tiôu chuAn/quy chui.n là tài lieu kern theo dr thão tiêu chu&nlquy chun và ducic gui lay ' 
kién cg vói dr thào tiêu chu&n/quy chuAn. Mi I&n soan thão và ri lay ki&i lai, phài CO ban thuyét minh kern 

trinh bay nOi  dung tMp thu hoc x l các y kin gOp và thuyat minh sr khác biet so vOi d thão ian triidc. 
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189:20191BNNPTNT, cUng nhu phân bón mri, tin bO kj thut chua có trong thrc th 
hin nay, nhung có th xuât hin trong tirang lai, lam ccsó dê xem xét cong nhn km 
hành, kim Ira chat luçmg ma không phãi ch dçri süa dOi mri có th thirc hin duqc. 
Ngoài ra, Dir thào cfng b sung, chinh sira mt so cijm tir, th4t ngtt, ghi chui, cp that 
them mt so phuong pháp thu tai  QCVN 01-189:20191BNNPTNT. 

Theo quy djnh t.i khoãn 1 Diu 35 L4t Tiêu chun và quy chun k5 thu.t: "Ca 
quan ban hành quy chudn k thu4t to chzc rà soát quy chuán k9 thut cl/nh k3) näm 
nám m($t ldn hoac sam han khi ccn thiêt, kê tz't ngày ban hành.". Tinh den thôri diem dir 
kiên ban hành QCVN ye chat hrçrng phãn hon sia dôi, bô sung (8/2023) thi QCVN 01-
189:2O19IBNNPTNT dA duqc ban hành va có hiu lrc gân 04 nàm. 

Vi các l do nêu trén vic sCra dii, b sung QCVN 01-189:2O19IBNNPTNT là 
phü hqp vâi quy djnh hin hành và dap rng yêu câu thrc tiên trong linh virc phân bón. 

III. GIAI THICH NHIYNG NO! DUNG CUA DV THAO SIYA DO!, BO 
SUNG QCVN O1-189:2O19IBNNPTNT 

1. Nêu torn tat nhfrng chirong, phn chmh cüa quy chun 

Du thào süa d6i, b6 sung QCVN 01-189:2019/BNNPTNT (sau day gi là Dr 
thào) ké thra toãn b ni dung cUa QCVN 01-189:20191BNNPTNT va chi ho sung 
sung quy djnh ci th ye 1oi phãn bón, chi tiêu chat luçmg, yeu to hn chê, müc sai 
loch so vài mCrc däng k duçic chap nhn cUa phãn bón nhiêu thành phân chi.ra duçc 
quy djnh tai  QCVN 01- 189:2019/BNNPTNT, cüng nhu phãn bón mài, tiên b k5' thut 
chua có trong thirc tê, chinh sra mt so cign tr, thut ngü, ghi ch(i. Két câu toàn b 
cac phn chInh cüng nhu phii lic cUa Dir thão không có sir thay dôi so vài QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT, gôm 06 phan và 05 Phii liic: 

- Phn I. Quy djnh chung gm các ni dung quy djnh v phm vi diu chinh, 
di tticmg áp ding, giãi thIch thut ngü. 

- Phâ.n II. Quy djnh k thut gm cc ni dung quy djnh v phãn loai phân bón, 
yêu câu ye chi tiêu chat hrqng phân bón, yêu to hn chê trong phân bón. 

- Phn III. Phucing pháp thir gm các ni dung quy djnh v lay mu, phucmg 
pháp th. 

- Phâ.nIV. Quy dinh  v quãn 1 grn các ni dung quy djnh nguyen tAc chung 
ye quãn 1 chat 1ucng phan bón, quy djnh ye chCrng nhn hcip quy quy djnh ye cong bô 
hcip quy 

- PhAn V. Trách nhim cüa t ehuc, cá. nhãn có lien quan gm các nOi  dung quy 
djnh v t6 chuc dánh giá sir phü hqp; t churc, cá nhân san xuât, nhp khu phãn bón. 

- PhAn VI. T ch(rc thuc hen. 

- Phi,i 1ic I. Yêu c&u v chi tiêu chit luçrng chInh và mirc sai lch giüa k& qua 
thu nghim so vài müc dang k ducrc chip nhn v clii tiêu cMt luqng chmnh dôi vri 
phân bón r. 

- Phi 1tc II. Yêu cu v clii tiêu chAt lucing b sung, müc sai loch gitta kt qua 
thu nghim so vài mIrc däng k và müc sai 1ch gitta ket qua thi nghim so viii müc 
quy djnh duqc chap nhn ye chi tiêu chat luqng bô sung dôi vâi phán bón r. 

- Phi liic Ill. Yêu cu ye clii lieu chAt luqng và muc sai 1ch gitta k& qua thir 



nghim so vâi mixc dang k duqc chp nhn V chi tiêu chAt lucing d& vói phân bón Ia; 
- Phii Iiic IV. Yêu c.0 v yu to h?n  ch (yu tO gay hai)  vá mirc quy djnh trong 

phân bón. 

- Phu luc V. Chü vit t.t và k5' hiu hOa hQc. 

2. Giãi thIck nhfrng quy djnh trong quy chuAn (Giái thIch, lam rö can th 
khoa hoc và thtc tiên cza thg chi tiêu/ quy djnh tgi phdn ni dung k9 thut cza dr 
tháo; Tong hqp, nghien cüu tài lieu k9 thuat;  dánh giá th3-c trgng, tiln hành 14 mâu 
phdn tIch, thü nghim, kháo nghim, ap c4rng  thz- (nêu co) d xác djnh các mzc giái 
hgn cza dàc tInh k9 thuat;  phán tIc/i, dánh giá mzc ã'ô rzi ro cia dôi tztcxng quán lj dê 
xác djnh phwcrng thzc quán 1phI hcp trong dw tháo quy chuán) 

Nhu dà trInh bay ô trén, Dr thão k thra toàn bO ni dung cia QCVN 01-
189:20191BNNPTNT, chi bô sung quy djnh doi vâi mt sO phân bón chua dirçic quy 
djnh ciii the tai  QCVN 01-189:2019/BNNPTNT nhung hin dang duqc các to churc, cá 
nhân nghiên ciu, khão nghim nhu phân bón vo Ca nhiêu thành (phân hon NPK-trung-
vi hrçmg-sinhhQc, phan bón trung hrçmg-viluçrng-hüu co-vi sinh,. ...); phãn hon hüu 
co nhiêu thành phân (phãn bón httu ccr-da luqng-vi 1uçrn-sinh h9c, phan bón htu co-
trung lucmg-vi lucing- vi sinh,... ); phân bOn sinh hc nhiêu thành phân (phân bón sinh 
h9c-vi sinh-da luçcng-vi lucing, phân bOn sinh hQc-vi sinh-trung luçmg-vi luqng, ...). 
Ngoài ra, Dir thão cfing bO sung, chinh süa mt so cim tir, thut ngft dé lam rO han 
thông tin ti QCVN 01-189:20191BNNPTNT nhäm dáp 1mg rihu câu thrc tin nghién 
clru, san xuât, buOn bàn phãn bón. 

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT cO hiu l?c  tir ngày 01/01/2020 dn nay, Quy 
chuân nay hoàn toãn phü hcip vth cac quy djnh ti Lut TrOng trQt nAm 2018; Lut 
Tiêu chuân và quy chuãn k5 thut, nm 2006; L4t Chat luçing san phAm, hang hóa, 
nAm 2007; Nghj dnh so 84/20191ND-CP ngày 14/11/2019 cüa Chfnh ph quy djnh ye 
quàn l phãn bon; Nghj djnh sO 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 ca Chinh phü quy 
djnh clii tiêt thi hành mOt  sO diêu cüa Lust tiêu chuAn và quy chuAn k5 thut;Nghj 
djnh sO 78/2018/ND-CP ngày 16/5/2018 cüa ChInh phü slra dOi, bO sung mt sO diêu 
cüa Nghj djnh so 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 cüa Chinh phü quy dnh clii tiêt thi 
hành mt so diêu Luat  Tieu chuân và quy chuãn k thut; Nghj dnh sO 132/2008/ND-
CP ngày 31/12/2008 clia ChInh ph quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust 
Chat luqng san ph&n, hang hOa; Nghj dnh sO 74/20 18/ND-CP ngày 15/5/2018 cüa 
Thu tixàng ChInh phü slra dOi, bô sung mOt  sO diêu cUa Nghj dnh so 132/2008/ND-CP 
ngày 31/12/2008 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so dieu Lut Chat hrçing 
san phâm, hang hOa và các van bàn quy phxn pháp luat có lien quan. 

Dr thão 1c thra tAt cã cãc nOi  dung cüa QCVN 01-189:2019/BNNPTNT (clii 
hO sung mt so ni dung chi tiêt) vi 4y Dr thão hoãn toãn phü hqp vâi các quy djnh 
ti các van bàn nêu trên. QCVN slra dôi, bO sung sau khi ducic ban hành sê khOng có 
tác dng tiêu circ nao den các to chic, cá nhân dâ duçc cap Quyet dnh cong nhn 
phãn bón km hành ti Vit Nain. 

3. Nêu tInh ru vit và nhflng dim cAn chü cüa d thão quy chuAn dOi vOl 
các co quan, t chfrc, cá nhán gOp dr thão 

Dr thão b6 sung quy djnh ci th v 1oi phan bón, chi tiêu chAt lucing, y&i tO 
hn chê, mIre sai 1ch so vài mIre däng k duqc chap nhn cüa phãn bón nhiêu thành 
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phn chi.ra dtrcc quy djnh ci th ti QCVN O1-189:2019/BNNPTNT, cling nhu phan 
bón mài, tiên b k5 thut chixa có trong thi,rc tê, nhi.rng cO the xuât hin trong tiwng 
lai, tnthng hop cãc phân bón mOi, tiên b k thut nay &rçc to chirc, cá nhân nghiên 
ciru, to ra trong t11ong lai thi co quan quãn 1' cO co s dê xem xét cong nh.n 1iru 
hành, kiêm tra chat hrcmg va to chiic, Ca nhân có phân bón rnói Co the däng k32 h.ru 
hành ma không phãi dgi sa dôi quy chuân k thut quôc gia ye chat liiqng phân bón. 
Ngoài ra, Dr thào cüng bô sung, chinh sra mt so ci1m tlr, thut ngU, ghi chü, cap nht 
them mt so phuong pháp thi, . . .dê lam rO hon thông tin tai  QCVN 01-
189:2019/BNNPTNT gop phân hoàn thin cong ciii và nâng cao hiu qua quãn 1 nhà 
nuOc trong linh vrc quân 12 phân bón a Vit Nam. 

4. Mi lien quan cfla dr thão quy chun vài quy chuân trong và ngoài ntrcrc 
cung nhtr các quy dnh hin hành, thông báo miic d phñ hçrp cüa dir thão quy 
chuân vol nh&ng van ban dO 

Du thão k thlra toàn b ni dung cüa QCVN 01-189:2019/BNNPTNT, hiên 
dang dixcic áp ding và hoàn toàn phü hcip vOi quy djnh cüa phát luat có lien quan trong 
và ngoài niràc, 

5.Cãc du kin sfra di, bô sung, thay th quy chun cO lien quan vOi du' thão 
quychuân. Khi dêcp den vic sfra dôi, bô sung, thay th lien quan den các quy 
chuan hin hành, can nêu rO nh&ng quy chuân nào, chirong mic nào hoãc diêu nào 
can thay dôi hoc hüy bO cüng nhu' thôi hn phãi thc hin vic thay the nay 

- Myc 3.2. Phwo'ngpháp thü' 

+ Cp nht mt s phwmg pháp thir (Met s phucing pháp th duqc süa di, b 
sung, ban hành sau khi QCVN 01-189:2O19fBNNPTNT Co hiu 1rc duçc cp nht ti 
Du thão). 

+ B sung ni dung: "Dd vó'i chi tiéu chit lung và yu t hqn ché trongphOn 
bón chita có phtro'ng pháp thi dzrQ'c quy a'jnh tQi Quy chuán nay thi thc hin theo 
phu'crngpháp thz dwcic Citc Báo v thitc vitphê duyt." (trang 20). 

-Phylycl: 

+ B sung ni dung: "và mzc sai lcch so vó'i m&c dãng Jg thtrc chd'p nhn di v&i 
chi tiêu chat luvng chInh ye vi sinh vgt có Ich phái? 10%, nám rê cong sinh phái? 10% 
và các chi tiêu khác phái ? 90%." vào cuôi do?n "Phán bón chu'adwoc quy djnh tçsi Ph 
lyc nay dwcic Cyc Báo v t/c vt xem xét, cong nhán frong Quyêt a'jnh cOng nhn phán 
bón hru hành tQi VietNam  dOi vái tfrngphân bón cy the." (trang 23). 

+ B sung 03 c11m tlr: "Phán dgm: gm"; "Phdn lan: gm"; "Phán kali: gm" 
vao 3 gch (-) dâu dOng tai  miic 1.1. Phân bón vô co don (trang 23). 

+ B sung ciim tr "phdn bón hôn hcrp-trung lzrmg" vào cui gch ctu dOng (-) 
th 2, miic 1.4.1. Phân bón da hrgng-trung lucmg (trang 27); cum  tlr "phân hon hOn 
hçrp-trung-vi lutrng" vào cuOi gch dãu dOng thir 2, mic 1.4.3. Phân bón da lucrng-
trung lucing-vi luqng (trang 37); 

+ B sung ni dung: 

"- Phán bón vO cc nhiu thành phcn khác: Phán bOn thffyc phO'i trOn tit m5t 
hoãc nhiêu nguyen tO dinh diràng da lu-ong, trung hroig, vi hro'ng vái mOt hoc nhiêu 
chat hfru co', chôt sinh hQc, vi sinh vat có ich và chi tiêu chat hro'ng chInh thu5c It nhdt 



02 trong 06 nhóin chi tiêu dáp ing quy a'jnh tgi  STf20 &ng thai không thu5c các logi 
phân bón quy djnh tir SITJ den S1T19 tgi Bang 16 cza Quy chudn nay. Ten logiphán 
bón cy the du-Q'c can cz vao chi tiêu chdt lwqng chlnh dê phán logi trong Quyêt djnh 
cong nhn phán bón lwu hành tgi Vit Nam." tai  mic 5. Phân bón vô ca nhiêu thãnh 
phân (trang 42) và STT2O tai  Bang 16 trang 48-49); 

"- Phán bón h1iu ca nhiu thành phdn khác: phán bón dzçic phi tr5n tz'r chdt 
ca vái môt hoc nhiu nguyen tO dinh dztöiig da lwg, trung lwqng, vi h4-Qng, 

chat sinh hQc, vi sinh vt có Ich va chi tiêu cMt lwg chInh thuc It nMt 02 trong 06 
nhóm chi tiêu dáp thig quy djnh tgi STf16 dng thai khong thu5c các lOqi phán bón 
quy djnh tfr SITJ den STTJ5 tqi Bang 19 cza Quy chuân nay. Ten logiphán bón cu thi 
dwçrc can cz- vao chi tiêu chdt luvng chInh dê phán loqi trong Quyêt dnh cong nhn 
phan bon lu-u hanh tgi Vzçt Nam. ti miic 3. Phan bon hun c nhieu thanh phan (trang 
51) và STJ'16 tai  Bang 19 trang 56-57); 

"- Phán bónsinh hoc nhiu thành phdn khác: phán bón du-qc phditr5n tIr môt 
trong hal thành phán là chat sinh hQc, vi sinh vt có Ich vái mt hoc nhiêu nguyen to 
dinh thröng da lzrng, trunglzrg, vi hrqng, chdt-hüu-ccvà chittêuchát hrngchInh 
thu5c It nhát 02 trong 06 nhóm chi tiêu dáp zng quy djnh tqi STT6 và khOng thuc các 
logi phán bón quy djnh tfc STJ'l dIn SITS tgi Bang 22 cüa Quy chuân nay. Ten logi 
phán bón cu thl dwcrc can c& vào chi tiêu chIt lwqng chInh dl phân logi trong Quyêt 
djnh cong nhdn phán bón lu-u hành tgi Viçt Nam." ti mic 3. Phãn bón sinh hQc nhiêu 
thành phân (trang 60) và STT6 ti Bang 22 (trang 63-64). 

+ B sung clan vj tInh "hogc % kho'i lu-ang axit hwnic hoc axitfulvic hogc axit 
hwnic va axitfidvic" doi voi chi tiêu axit humic, axit fulvic tai  Bang 16, Bang 19, Bang 
20, Bang 22. 

-PhilycII 

+ B sung "Dli vái chi tiêu chIt lirong bd sung dwçic dáng 1cj, rnzc sal loch  so 
vó'i mik däng kj dwçjc chIp nhn vl vi sinh v4t  có Ichphái ~ 10%, nám ré cong  sinh 
phái~ 10% và cac chi tiêu khác phâi ~ 80%." vào cuoi do?n "C'hi tiêu chat lwqng bd 
sung cza phân bón chira dwç,c quy djnh tgi Phy lyc nay dwqc Cuc Báo v thrc vt xem 
xét, cOng nhçn trong Quylt djnh cOng nhán phán bón lu-u hành tgi ViçtNam dôi vái 
tz'rngphán bón cy the." (trang 66). 

+ B sung "Dç5 din 10%" d6i vài "Phân bón hn hçrp (NPK, NP, PK, NK) có 
chi tiêu chat lzrcing bô sung là chat hüu ca"; tai  Bang 23 

+ B6 sung quy djnh v dO m, pHH2o d6i v6i "Phán bón vo ca cái tqo dd't, phán 
bón hfru ca cal tgo ddt, phân bón sinh hQc cal tgo ddt và các loaiphán bón chua dwçrc 
quy djnh tqi STI'l nay"; "Phán bón vO ca nhiêu thành phân"; "P/ian bón hfru ca nhiêu 
thành ph4n"; "Phán bón sinh hQc nhiu than/i phdn"; "Các loqi phán bón chua dwqc 
quy dinh tqi STT2 nay" ti Bang 23 và chi thIch cüa Bang nay "(- -)Hàm lwqng do tO 
chzc, cá nhán Co phán bOn dang 1g và dztçrc cong nhán trong Quyêt djnh cOng nhan 
phdn bón lu-u hành tgi Vit Nam dOi vái ti'rngphân bón cu the". 

-Ph(ilcIII. 

+ B sung cm tir "phái dãng kf' vaoch d&u 3 chm (...)don "Mzc quy djnh 
ye chi tiêu chAt hrgng chIn/i, chi tiêu chIt lzrang bd sung ... cza phán bón lá theo dang 
1c cza do tO chz-c, Ca n/ian cO p/ian bón và dzrcxc cong nhçn trong Quyet djnh cong 
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nhnphán bón iwu hành tgi Vit Nam d6i vái titngphán bón cy thi." (trang 79). 

+ B6 sung tir "chInh" sau ciim tir "Chi tiêu chát lu-cing"; b sung cim tir "Bang 
25 cia" sau tr "tqi" và b6 sung nOi  dung "và mzc sal lch so vái mzc dáng /g dztqc 
ch4p nhn di vái các chi tiêu chat lwiig nay phdi ~ 90%." vào cuoi don "Clii tiêu 
chat hamg cia phán bón lá chwa dwqc quy djnh tgi Phy lyc nay dwqc Cyc Báo v thtc 
v4z' xem xet, cong nhn trong Quylt djnh cong. nhn phân bón lwu hành tqi Vit Nam 
dôi vbi t?mgphán bón cu the" (trang 78). 

+Hiiy bO nOi  dung quy dnh tai  STT16 cüa Bang 25 "Nguyen k4 dat hEm" do 
Bang 25 quy dnh pác chi tiêu chat hrcing cüa phan bón Ia không có dat hiêm Wang 25 
thuc mi,ic I. Phân bón lá không có chat diêu hàa sinh trl.r?lng, chat tang hiu suât sr 
d,ing, dat hiêm và phân bón La không có khá nang thng min djch cay trông) (trang 80 
cüa QCVN 01-189:2019/BNNPTNT). 

-Ph(il(iclV 

+ B6 sung cim tü "và mz-c sat loch  so vái mic quy djnh du-c,c chá'p n/i4n &i vó'i 
yêu tdhin chE là visinh vtphái 200% và:cácyêu tO hzn chl khacphái 110%." vào 
cuoi do?n "Yêu to han chl trong phOn bón chira du'qc quy djnh tçi Phy lyc nay dwo'c 
Cuc Báo v thcc v2t xem xét, cong nhn trong Quyêt d!nh  cong  nhan  phân bón iwu hành 
tgi Vit Nam ddi vái tItngphán bón cy the" (trang 84). 

+ Bó chü "td" trong cum tr "Axit tu do quy v P2Ostd" tai  STT7 Bang 27 và b 
sung "(P2Osi)" ti QCVN 01- 189:20191BNNPTNT [Dr thào sau khi chinh sCm viêt là 
Axit ti,r do quy ye P205  (P2Ostd)] (trang 85). 

- Tài lieu Iham khão 

Hüy bô STT46 "TCVN 10675.2015. Phán bón - Phwcng pháp xác djnh niken 
bang phép do phô hap thu nguyen tz ngçn 1z-a" (trang 87 tai  QCVN 01-
189:20191BNNPTNT). 

6. Quy djnh v quän I (dM vài QCVN) (Giái thich, lam rö can cz phân cong 
thwc hin dôi vat cc quan quán 1j5, phzto'ng thic giám sat, quán lj; phicong thzc dánh 
giá, chzng nh2n, cOng nhn; ...) 

NOi dung quy djnh v quãn 1 không có sr thay tl6i so vâi quy djnh tai  QCVN 
01-189:2019/BNNPTNT. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

