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Số:            /BVTV-TTPC 
 

Hà Nội, ngày          tháng          năm 2021 
V/v tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong kinh doanh, buôn bán, sử dụng 

thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục. 

  

                                                      

        

       Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và  BVTV các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

                        (cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh, 

                    thành phố trực thuộc TW) 

 

Trong thời gian qua, công tác kiểm soát, quản lý thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) ngày càng được thực hiện chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc đưa 

sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao giá trị 

gia tăng. Từ năm 2017 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã loại 

bỏ 12 hoạt chất (gồm: Carbendazim, Thiophanate Methyl, Benomyl, Paraquat, 

2,4D, Acephate, Diazinon, Zinc phosphide, Malathion, Chlorpyrifos ethyl, 

Fipronil, Glyphosate), 1.706 tên thương phẩm thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường và 1.265 hàm lượng hoạt 

chất không đáp ứng quy định ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng 

tại Việt Nam. Đưa vào danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam đối với 

02 hoạt chất (Carbufuran  và Trichlorfon). Tuy nhiên, do một bộ phận người dân 

chưa nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của việc sử dụng các thuốc BVTV 

đã bị loại ra khỏi danh mục, vẫn còn thói quen, nhu cầu sử dụng các loại thuốc 

BVTV nói trên đã tạo điều kiện, gián tiếp tiếp tay cho các đối tượng lén lút nhập 

lậu, vận chuyển, buôn bán cung ứng tới người dân để sử dụng. 

Mặc dù, hành vi nhập lậu, kinh doanh thuốc BVTV ngoài danh mục là đơn 

lẻ, lén lút, số lượng không lớn nhưng để ngăn chặn, giải quyết dứt điểm các hành 

vi vi phạm về nhập lậu, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục 

và nâng cao nhận thức của người dân trong việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV 

an toàn, hiệu quả, Cục BVTV đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 

1. Phối hợp với các cơ quan Công an, cơ quan Quản lý thị trường và Ban 

chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu, 

vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV nhập lậu (thuốc BVTV ngoài danh 

mục, thuốc BVTV đã bị loại ra khỏi danh mục, thuốc BVTV trong danh mục 

thuốc BVTV cấm sử dụng ở Việt Nam, thuốc BVTV có nhãn bằng tiếng nước 

ngoài bao gồm: các hóa chất bảo quản và kích thích sinh trưởng...) trên địa bàn 

quản lý. 



2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân không 

buôn bán, sử dụng các loại thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV cấm 

sử dụng tại Việt Nam; thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh mục; sử dụng thuốc 

BVTV theo nguyên tắc bốn đúng. 

3. Nhân rộng mô hình các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp từ cung 

ứng vật tư đầu vào đến thu mua sản phẩm đầu ra theo hướng an toàn, nâng cao 

giá trị và phát triển bền vững. 

Vậy, Cục BVTV đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Thanh tra Bộ; 

- Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia; 

- Tổng cục Quản lý thị trường; 

- Cục An ninh kinh tế (A04); 

- Cục Cảnh sát phòng chống tội 

phạm về môi trường (C05); 

- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 

tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03); 

- Báo Nông nghiệp; 

- Hiệp hội VIPA; 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Tấn Đạt 
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