
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 
CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU 

 
Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

 
Tên tổ chức, cá nhân: ...............................................................................................................................................  
Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................................  
Người liên hệ: ..............................  Điện thoại:....................... Fax:.................... Mã số thuế: ................................ 
Đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu sau:  
 

TT 
Loại  
phân 
bón 

Tên phân bón Nhà sản xuất,  
xuất khẩu 

Khối 
lượng 

Cửa khẩu 
nhập 

Thời gian 
nhập 

       

       

       

       

       

 

Đăng ký kiểm tra lô hàng nói trên tại địa điểm (địa điểm, sơ đồ kho lưu chứa phân bón để kiểm 
tra):……………... 
 ......................................................................................................................................................................................  
 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 
- Hợp đồng số:………………….……………… 
- Hóa đơn số:………………….……………….. 
- Vận đơn số:……………………………..……. 
- Danh mục hàng hóa:…………………………. 

- Tờ khai hải quan số:……………………….………….. 
- Tài liệu khác:………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

Chúng tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật: 
1. Giữ nguyên trạng phân bón tại địa điểm đăng ký trên và xuất trình phân bón cùng hồ sơ hải quan để 

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 thực hiện việc kiểm tra chất lượng lô hàng này. 
2. Chỉ đưa phân bón vào sản xuất, buôn bán, sử dụng khi được Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 cấp thông 

báo chứng nhận lô hàng đạt yêu cầu chất lượng. 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TCĐLCL 3 
Vào sổ đăng ký số: …….……./N2.17/KT3, 

ngày ....... tháng ....... năm 2017 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 

 

Mẫu số 22 
Nghị định 108/2017/NĐ-CP 
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