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THÔNG BÁO  
Kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, quả dùng làm thực phẩm trên địa bàn 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 

 

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành 

Kết luận số 01/KL-CCTT&BVTV về kết luận thanh tra chuyên ngành việc chấp 

hành pháp luật trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, quả dùng làm thực 

phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật thông báo kết luận thanh tra như sau: 

A. Kết quả thanh tra. 

I.  Đối tượng thanh tra. 

Đối tượng thanh tra là các tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  

trên cây rau, củ, quả dùng làm thực phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

II. Nội dung và kết qủa thanh tra.   

1. Nội dung thanh tra. 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên 

cây rau, củ, quả dùng làm thực phẩm (theo quy định tại Khoản 2, Điều 72 Luật 

Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật; Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, 

cấm sử dụng tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-

BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc 

bảo vệ thực vật sau sử dụng). 

2. Kết quả thanh tra.  

Số cơ sở, đơn vị được thanh tra: 12 cơ sở trồng trọt, trong đó: có 02 tập thể, 

10 cá nhân.  

Kết quả thanh tra: qua thanh tra, các cơ sở, đơn vị đã thực hiện đúng những 

quy định của pháp luật trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản 

xuất rau, củ quả làm thực phẩm, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. 

 (có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo). 
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III. Xử lý vi phạm hành chính: không.  

B. Kết luận và kiến nghị. 

 I. Kết luận. 

 1. Ưu điểm. 

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy các cơ sở trồng trọt được kiểm tra đều chấp 

hành tốt các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như: sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật theo nguyên tắc 4 đúng; sử dụng thuốc đúng đối tượng cây trồng theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên nhãn thuốc; sử dụng thuốc sinh học; đảm bảo 

được thời gian cách ly theo hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật hết hạn sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc bảo vệ 

thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; người dân đã thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật sau sử dụng. 

2. Tồn tại, hạn chế. 

Các cơ sở trồng trọt được kiểm tra đã thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng, không vứt bỏ bừa bãi ngoài đồng ruộng. Tuy nhiên, do địa 

phương chưa triển khai lắp đặt hệ thống bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 

sử dụng nên các cơ sở trồng trọt chưa thể thực hiện việc thu gom bao gói thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định (sau khi thu gom người dân thường đốt để 

tiêu hủy). 

II. Kiến nghị.  

1. Đối với các cơ sở sản xuất rau, củ, quả. 

- Chủ động tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, văn bản pháp 

luật do ngành nông nghiệp tổ chức. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 

đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng liều lượng và nồng độ; đúng cách); đảm bảo thời 

gian cách ly theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên nhãn thuốc. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 

sử dụng được quy định tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Thông tư liên tịch 

số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thu gom, vận 

chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

2. Đối với UBND thành phố Kon Tum. 

Đề nghị địa phương triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-

BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

– Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành 

Nông nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện việc sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly, thực hiện 

việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định. 
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Trên đây là thông báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về kết luận 

thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật trong sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật trên rau, củ, quả dùng làm thực phẩm trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum./. 

Nơi nhận:                                                                          CHI CỤC TRƯỞNG 
- Sở NN và PTNT (báo cáo);          

- Trang thông tin điện tử Sở NN và PTNT;                                 

- Lưu: VT, HSTTra.                              
 

 

                                                                                               Vũ Văn Đãn 
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