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Cản cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 nảm 2013 của Chính 
phú về quan lý phán bón; Nghị định sô 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 
cùa Chinh phú sứa dổi, bồ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tề, hóa chắt, vặt liệu nổ công nghiệp, phân 
bón, kinh doanh khi. kinh doanh thực phám thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Cóng Thương;

Cản cứ Thõng tư só 29/20 Ị4/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 cùa Bộ trường 
Bộ Cóng Thương quy định cụ thề và hướng dần thực hiện một số điều về phân bón vô 
cơ, hướng dẫn việc cấp phép sàn xuất phản bón vó cơ đồng thời sàn xuất phân bón 
hữu cơ vá phán bón khác tại Nghị định so 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 
2013 cùa Chính phú vé quàn lý phán bón;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Cóng Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Hóa chất;

Xét đé nghị cấp Giấy phép sân xuất phán bón vô cơ tại Hố sơ đến ngày 19 
tháng 5 nám 2016 vá Hồ sơ bố sung đến ngày 14 tháng 12 năm 2016 cùa Công ty cồ 
phán Đẩu tư phát triền NEWAY;

Theo đề nghị cua Trường Phòng Chính sách và Phát triển công nghiệp hóa chất,

QƯYÉT »JNH:

Điều 1. Cóng ty cồ phần Đầu tư phát triển NEWAY được phép sản xuất loại 
phán bón vó co quy định tại Điều 2 Quyết định này.

1. Địa chi trụ sớ chính: số nhá 85, Tập thể Vật tư thúy sán, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Tri, Hà Nội.

2. Địa chi cơ sỡ sàn xuất: Cụm cóng nghiệp Trung Thành, xã Trung Thành, 
huyện Vụ Bàn, tinh Nam Định.

Điện thoại: 04.36816171. Fax: 04.36816171. Email: newayfc@gmail.com
'Mã sổ doanh nghiệp: 0105802924. Mẫ số chi nhánh: 0105802924-001

ký doaph n8hiệp công ty cồ phần số 0105802924 do 
Sở h ■ h và Đầu tư thành phố Ha Nọi cấp, đăng 

ngày 27 lháng 02 năm 2012’ ký thay đoi lần thứ 2 ngày 18 tháng 5 
năm 2015. ° J

Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động chi nhánh mã số 0105802924-001 do 
Phòng Đặng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Nam Định cắp, 

'c \ đăng ký lần dầu ngày 14 tháng 3 năm 2016.

Điều 2. Danh mục phân bón vô cơ sàn xuất

Loại phân bón 
vô cơ

Công suất Bao bi đóng gói 
hoặc dạng rời

Màu sằc, 
dạng phân bón

Phân bón lá có thành 
phần N, p, K, trung 

lượng, vi lượng, trung 
vi lượng các loại

940 
tấn/năm

Đỏng gói, chai, ống 
15g, 50g, 20ml, 01 lit 
hoặc theo yêu cầu 
của khách hàng

? 1Một màu, dạng 
lỏng. Nhiều màu 
hoặc một màu, 

dạng tẩm.
Phân hỗn hợp bón rễ 
NPK, NP, NK, PK có 
hoặc không có thành 
phần trung lượng, vi 
lượng, trung vi lượng 

các loại
Phân trung lượng, vi 
lượng, trung vi lượng 

có hoặc không có thành 
phần N, p, K bón rễ 

các loại

Đóng gói, chai, ống 
25g, 50g, lOOg, 

500g, Olkg, lOkg, 
25kg, 15ml,20ml, 
500ml, 01 lịt hoặc 
theo yêu cầu của 

khách hàng

Một màu, dạng 
hạt hoặc dạng 
bột hoặc dạng 
lỏng. Nhiều 

màu, dạng tấm 
hoặc dạng viên.

Phân đạm (urê), kali 
sulphat, canxi nitrat bổ 
sung phụ gia các loại

Đóng gói 25g, 50g, 
Olkg, 25kệ hoặc 
theo yêu cầu của 

khách hàng

Một màu, dạng 
bột hoặc dạng 

hạt.

Điều 3. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển NEWAY phải thực hiện đúng 
các quy định về sản xuất phân bón vô cơ tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, Nghị 
định so 77/2016/NĐ-CP và Thông tư số 29/2014/TT-BCT.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điêu 3;
- Sớ Công Thương Nam Định;
- Lưu: VT, CSPT.
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