
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:            /TB-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 6 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 

Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố 

hợp quy số 15/2022/CBHQ-NEWAY ngày 13 tháng 6 năm 2022 của:  

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Neway - Địa chỉ: Số nhà 85, Tập thể 

Vật tư Thủy lợi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội cho sản phẩm phân 

bón: Thần tài K Humate:  

- Loại phân bón: Phân bón lá NPK sinh học bổ sung vi lượng; 

- Dạng: Lỏng; gói 20ml hoặc theo nhu cầu đặt hàng; 

- Mã số phân bón: 20010; 

- Đặc trưng kỹ thuật: 

Đạm tổng số(Nts): 6,5%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; 

 Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%; Axits humic (C): 4%; 

 Kẽm (Zn): 250ppm; Đồng (Cu): 50ppm;  

 Mangan (Mn): 400ppm; Sắt (Fe): 300ppm; 

 pHH2O (dạng lỏng): 6; Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,15. 

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 01-189:2019/BNNPTNT quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng phân bón và có giá trị đến ngày 18 tháng 9 năm 2023. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này 

không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi 

trường phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Neway phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về tính phù hợp của sản phẩm phân bón do mình sản xuất, kinh doanh./. 

Nơi nhận: 
- Cục Bảo vệ thực vật (để b/c); 

- Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Neway; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, CC TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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