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 Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; 

- Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh 

nniên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Cục Quản lý thị trường; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai;  
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

- Báo Lào Cai. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Thời gian vừa qua công tác quản lý Nhà nước về thuốc BVTV đã được 

lực lượng chức năng và các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện tương đối 
tốt theo quy định của pháp luật; tuy nhiên theo báo cáo của sở Nông nghiệp 

và PTNT, hiện nay tại các huyện biên giới tình trạng kinh doanh, buôn bán và 
sử dụng thuốc BVTV nhập lậu, đặc biệt thuốc trừ cỏ nhập lậu vào các huyện 

biên giới Mường Khương, Si Ma Cai… đang diễn ra khá phức tạp tại các chợ 
phiên vùng cao, các cửa hàng, hộ kinh doanh cá thể, người bán hàng không 
có giấy phép kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật về kinh 

doanh…làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây mất an toàn cho sử 
dụng và ô nhiễm môi trường. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc 
thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào 
Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Giai đoạn 2021-2025 sản xuất 

nông lâm nghiệp của tỉnh phải theo hướng tạo ra các sản phẩm đạt các tiêu 
chuẩn chất lượng như: Sản xuất hữu cơ, Viet Gap, GACP… phục vụ nhu cầu 

trong nước và xuất khẩu. Để chấn chỉnh và tăng cường về công tác quản lý 
thuốc BVTV, đặc biệt việc quản lý về tình trạng nhập lậu, kinh doanh, buôn 

bán, lưu thông thị trường thuốc BVTV theo đúng quy định của pháp luật, đảm 
bảo an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng 

và các địa phương chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
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- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn và 
các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền cho nhân dân không 

nhập lậu, tiếp tay cho việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng 
thuốc BVTV nhập lậu;  

Hạn chế sử dụng thuốc BVTV, khi thật sự cần thiết chỉ sử dụng các loại 

thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy 
định tại Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT và phải đảm bảo an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng; giám 
sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất chuyên canh, 

vùng sản xuất hàng hóa đảm bảo tạo ra các sản phẩm an toàn cho người sử 
dụng, xuất khẩu và hướng dẫn, đôn đốc thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau 

sử dụng để tiêu hủy theo quy định; 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường phối hợp với 

UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân 
các quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV; kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trên địa 
bàn; tại các cửa hàng, hộ buôn bán tạp hóa, người bán hàng rong không có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, đặc biệt việc kinh 
doanh, buôn bán thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV nhập lậu tại các chợ phiên. Xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm về địa điểm kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV 

không đúng nơi quy định, buôn bán thuốc BVTV nhập lậu, thuốc ngoài danh 
mục được phép sử dụng của Việt Nam. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các 

cơ quan, đoàn thể, địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân không 
nhập lậu, tiếp tay cho việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng 

thuốc nhập lậu, đặc biệt là thuốc trừ cỏ nhập lậu; khi sử dụng thuốc BVTV 
phải đảm bảo an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng; phối hợp giám sát 

chặt chẽ về việc sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng tại các vùng sản xuất; 
đôn đốc, hướng dẫn thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng để tiêu hủy 

theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, kiểm tra xác 
minh và xử lý các vi phạm về sử dụng thuốc BVTV; 

- Thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp 

luật về kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh; thực 
hiện cấp và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo 

đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát việc chấp hành và duy trì các quy định về điều kiện buôn bán đối với tổ 

chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán; tiếp nhận 
toàn bộ số thuốc BVTV do các cơ quan chức năng và các địa phương thu giữ, 

bàn giao (thuốc BVTV cấm sử dụng, thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc 
hết hạn sử dụng, thuốc BVTV ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt 

Nam); tiếp nhận lưu chứa vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng do các địa 
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phương trên địa bàn tỉnh vận chuyển bàn giao;  xây dựng trình UBND tỉnh 
phương án, kinh phí tiêu hủy số lượng thuốc BVTV và vỏ bao bì thuốc sau sử 

dụng đã tiếp nhận theo quy định.  

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra phối hợp với các cơ quan, chức năng liên 
quan và chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các 

hoạt động kinh doanh, buôn bán, lưu thông thị trường thuốc BVTV, đặc biệt 
việc kinh doanh, buôn bán thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV nhập lậu tại các chợ 

phiên, các cửa hàng, hộ buôn bán tạp hóa không có giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán thuốc BVTV; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh  

- Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông mặt hàng thuốc 
BVTV trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc 

phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, đặc biệt 

là việc kinh doanh, buôn bán thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV nhập lậu tại các 
chợ phiên vùng cao và tại các cửa hàng, hộ buôn bán tạp hóa, người bán hàng 

rong có bán thuốc BVTV mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 
bán thuốc BVTV theo quy định;   

- Ngăn chặn, thu giữ, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các trường hợp 

vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV nhập lậu, thuốc 
ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam; các trường hợp vi phạm có 

dấu hiệu phạm tội hình sự cần chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an xử lý theo 
quy định.  

Thuốc BVTV thu giữ hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Sở Nông nghiệp và 
PTNT (Chi cục Trồng trọt và BVTV) để tiêu hủy theo đúng quy định.    

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành 
phố phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục quản lý thị trường và 

các cơ quan chức năng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển thuốc trừ cỏ, thuốc BVTV 

nhập lậu đặc biệt là tại các chợ phiên vùng cao, các cửa hàng, hộ buôn bán tạp 
hóa, bán hàng rong; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp có hành vi ngăn cản, 
tẩu tán hàng hóa, chống đối trong thực thi công vụ; tiếp nhận thông tin, hồ sơ, đối 

tượng vi phạm do cơ quan chức năng chuyển sang để điều tra, xác minh (nếu có) 
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

5. Cục Hải quan, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: Quản lý giám sát chặt chẽ 
các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại biên gới, nhất là việc nhập khẩu 

hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và thuốc BVTV. Tăng cường kiểm tra, giám 
sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, kho ngoại quan nhằm phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận trong xuất, nhập khẩu, buôn 
bán, vận chuyển các loại thuốc BVTV và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp do 
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Trung Quốc sản xuất chưa được đăng ký nhập khẩu, lưu hành vào địa bàn tỉnh để 
sử dụng, thu giữ toàn bộ các loại thuốc BVTV, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp 

nhập lậu, gian lận khi phát hiện và hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Chi cục Trồng 
trọt và BVTV để tiêu hủy theo đúng quy định.  

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các Đồn biên phòng tăng 

cường phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường dọc tuyến biên giới 
và các ngành chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn bán và 
sử dụng thuốc BVTV tại các khu vực biên giới; không nhập lậu, tiếp tay cho 

việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán thuốc nhập lậu; tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại biên 

giới; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm kịp thời theo quy định của pháp 
luật, đồng thời thu giữ toàn bộ các loại thuốc BVTV, hóa chất sử dụng trong 

nông nghiệp nhập lậu và bàn giao cho Chi cục Trồng trọt và BVTV để tiêu hủy 
theo quy định.  

7. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai: Phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và PTNT và các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV; tuyên truyền cho 
nhân dân không nhập lậu, tiếp tay cho việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển và buôn 

bán thuốc trừ cỏ và BVTV khác nhập lậu, đặc biệt là hệ lụy của việc sử dụng 
thuốc ngoài danh mục, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, khi sử 

dụng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa nông sản, gây mất an toàn thực 
phẩm, ô nhiêm môi trường để giúp người dân nâng cao nhận thức và thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh: Đề nghị Mặt trận Tổ quốc chỉ đạo hệ thống 

cơ quan, đoàn thể trực thuộc phối hợp tuyên truyền phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân trong việc quản lý, giám sát về việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng 

thuốc BVTV đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành 
Nông nghiệp, đặc biệt là việc không kinh doanh, buôn bán thuốc trừ cỏ, thuốc 

BVTV nhập lậu. 

9. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chỉ đạo đơn vị, cấp hội, đoàn trực thuộc đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân chấp hành tốt các 
quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV; không 

nhập lậu, tiếp tay cho việc nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc trừ cỏ 
và thuốc BVTV khác nhập lậu. Chỉ kinh doanh, buôn bán và sử dụng các loại 

thuốc BVTV cho phép sử dụng của Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 
19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; khi sử 

dụng thuốc BVTV phải đảm bảo an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng để hạn 
chế tác hại và bảo vệ môi trường sinh thái; phát động các phong trào thu gom vỏ 

bao bì thuốc BVTV sau sử dụng từ đồng ruộng vào các bể chứa để xử lý, tiêu hủy 
theo quy định; tăng cường công tác phối hợp giám sát nhằm phát hiện, tố giác các 



5 
 

hành vi nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV kém chất lượng, 
thuốc giả, thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng để các cơ quan chức năng 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đây là nội dung quan trọng, cấp bách trong việc chấn chỉnh lại về công tác 
quản lý, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay, UBND tỉnh yêu 

cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ 
quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
                                      

Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 
- Như kính gửi 
- CVP, PCVP3; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Chi Cục TT&BVTV; 
- Lưu: VT, NLN2. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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