
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NAM ĐỊNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV 

Số:            /CCTTBVTV-BVTV 

V/v hướng dẫn chi tiết việc sử dụng  

thuốc BVTV trên một số cây trồng có  

tiềm năng xuất khẩu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

      Nam Định, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

  

       Kính gửi:  

- UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố,      

Phòng Kinh tế thành phố Nam Định; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Văn bản số 2159/BVTV-QLT ngày 05/8/2022 của Cục Bảo vệ 

thực vật về hướng dẫn chi tiết việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một số cây 

trồng có tiềm năng xuất khẩu;   

Căn cứ Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 

ban hành theo Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT. Để nâng cao hơn nữa việc sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu 

quả, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được qui định về 

dư lượng an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu; Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ 

thực vật hướng dẫn sử dụng một số loại thuốc BVTV đặc hiệu để phòng trừ đối 

tượng sinh vật gây hại chủ yếu trên cây dưa lưới, chanh leo có tiềm năng xuất 

khẩu (Phụ lục kèm theo). 

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT, 

Phòng Kinh tế Thành phố và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp  các huyện, thành 

phố căn cứ vào hướng dẫn trên để hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân, vùng trồng 

sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật đối với từng sinh vật gây hại trên 

từng loại cây trồng. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để kịp thời xử lý./. 
 

Ơ]                                    Nơi nhận:                                                                                                 
   - Cục TT; Cục BVTV; TT BVTV Phía Bắc;  
   - VP3 UBND tỉnh;                                (Để báo cáo) 
   - Lãnh đạo Sở NN&PTNT;                                         
   - Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Sở NN&PTNT; 
   - Trung tâm Khuyến nông; 
   - Như trên; 
   - Đài PT-TH, Báo Nam Định; 
   - Website Chi cục TTBVTV; 
   - Lưu: VT; P.BVTV.                                                                                                                

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

Trần Ngọc Chính 
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