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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Số:              /BVTV-QLT 

V/v kế hoạch rà soát, loại bỏ               

thuốc bảo vệ thực vật 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 
 

 

 

Kính gửi: Hiệp hội sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam (VIPA); 

 Hiệp hội Croplife Việt Nam; 

 Hiệp hội Hóa chất nông nghiệp Hà Nội (HACAS); 

 Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc BVTV. 

 

Thực hiện quy định tại Điều 49 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;  

Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV). Nhằm mục đích để các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thuốc BVTV chủ động kế hoạch phát triển sản phẩm, bên cạnh đó nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý thuốc BVTV, đảm bảo an toàn cho sức khỏe con 

người, vật nuôi, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, Cục BVTV thông báo đến 

các Hiệp hội, tổ chức, cá nhân một số nội dung sau: 

1. Cục BVTV đã và đang tiến hành thu thập các bằng chứng khoa học của 

một số hoạt chất thuốc BVTV có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 

con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường. Trên cơ sở đó, Cục BVTV đề xuất 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn loại bỏ khỏi Danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng tại Việt Nam các hoạt chất có đầy đủ các thông tin về cơ sở 

pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn tại Việt Nam (Danh sách các hoạt 

chất dự kiến loại bỏ kèm theo). 

2. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc 

BVTV chủ động phát triển các sản phẩm mới an toàn, hiệu quả, đồng thời có kế 

hoạch giảm dần việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán các hoạt chất thuốc BVTV 

có trong kế hoạch loại bỏ của Cục. 

3. Trong thời gian tới, Cục BVTV tiếp tục rà soát Danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng tại Việt Nam và cập nhập công bố của các tổ chức quốc tế, 

các Công ước mà Việt Nam tham gia, trên cơ sở đó sẽ thông báo đến các tổ 

chức, cá nhân để chủ động sản xuất, kinh doanh và buôn bán. 

4. Cục BVTV rất mong nhận được các thông tin và ý kiến từ các Hiệp hội, 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh buôn bán thuốc BVTV về kế hoạch 

loại bỏ này.  



 Vậy, Cục BVTV thông báo để các Hiệp hội, các tổ chức, cá nhân hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo); 

- Phòng Thanh tra pháp chế (để p/h); 

- Lưu VT, QLT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Tấn Đạt 

 



DANH SÁCH CÁC HOẠT CHẤT DỰ KIẾN LOẠI BỎ KHỎI                      

DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Công văn số            /BVTV-QLT ngày        tháng       năm 2021 

của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật) 

 

TT Tên hoạt chất Dự kiến kế hoạch loại bỏ 

1.  Carbosulfan Quý 2-2022 

2.  Benfuracab Quý 2-2022 

3.  Chlorothalonil Quý 4-2023 

4.  
Nhóm thuốc Dithiocarbamate: mancozeb, 

propined, zineb, maneb, zizam. 
Quý 1-2023 

5.  Nhóm thuốc trừ cỏ: Atrazine, acetochlor 

Quý 2-2023  

(đang được xem xét đưa 

vào Phụ lục III Công ước 

Rotterdam, phiên họp lần 

thứ 11, 12 và 13, năm 

2017-2019) 

6.  Nhóm thuốc Carbaryl, propineb, thiodicarb 

Quý 4-2023  

(đang được xem xét đưa 

vào Phụ lục III Công ước 

Rotterdam phiên họp lần 

thứ 17, tháng 9-2021) 

7.  

Nhóm thuốc kháng sinh: Erythromycin, 

gentamicin sulfate, kanamycin sulfate, 

oxytetracycline (oxytetracyline 

hydrochloride), streptomycin (streptomycin 

sulfate), tetramycin 

Quý 4-2023 
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