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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:          /UBND-KT 
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  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Vĩnh Yên, ngày         tháng  12   năm 2021 

 

 

Kính gửi: 
 

 - Phòng Kinh tế; 

- Công an thành phố; 

- Đội Quản lý Thị trường số 1 Vĩnh Yên; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT thành phố; 

 - UBND các xã, phường; 

- Trạm Trồng trọt và BVTV Vĩnh Yên. 
 

 
 

Căn cứ Văn bản số 550/CCTT&BVTV-BVTV ngày 16/12/2021 của Chi cục 

Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc về việc tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV nhập lậu ngoài danh mục. 

Theo nắm bắt, báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV Vĩnh Phúc hiện nay 

vẫn còn một số đối tượng lén lút nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, bán lẻ cho người 

dân một số loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã được Bộ Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn xóa, loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam từ năm 2017 

đến nay, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.  

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, cung cấp thuốc BVTV nhập lậu, ngoài danh 

mục được phép sử dụng và nâng cao ý thức của người dân trong việc buôn bán, 

sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Phòng Kinh tế 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu UBND thành 

phố ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý 

nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV nhập 

lậu, ngoài danh mục được phép sử dụng trên địa bàn thành phố.  

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan thành phố, UBND các xã phường 

tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, vận chuyển thuốc 

BVTV nhập lậu, ngoài danh mục trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp luật. Tổng hợp, 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố theo quy định. 

2. Đội Quản lý Thị trường số 1 

- Chủ trì, Phối hợp với các đơn vị liên quan thành phố, UBND các xã, phường 

xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về kinh doanh, buôn bán, vận chuyển thuốc BVTV nhập lậu (bao gồm các loại 

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

danh mục thuốc 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 thành phố 
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quản lý. Thông qua hoạt động kiểm tra thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận 

động các cơ sở sản xuất, kinh doanh không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được phép lưu hành tại Việt Nam,... 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra bắt đầu từ ngày 27/12/2021 nay đến hết 

27/01/2022. Kết thúc đợt kiểm tra yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện bằng 

văn bản về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Công an thành phố 

- Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, công an các xã, phường đẩy mạnh công 

tác điều tra, trinh sát phát hiện và xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm buôn 

bán, vận chuyển thuốc BVTV nhập lậu trên địa bàn thành phố. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường trong công 

tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh, buôn bán, vận chuyển thuốc BVTV nhập lậu theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa, TT&TT thành phố: Tăng cường công tác thông 

tin tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc 

BVTV và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các 

hành vi vi phạm.Tuỵên truyền về tác hại của hàng giả, hàng nhập lậu, ngoài danh 

mục cho phép, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất cấm trong chế biến thực 

phẩm gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.  

5. Trạm Trồng trọt & BVTV Vĩnh Yên  

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thành phố thường xuyên 

kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, vận chuyển thuốc BVTV nhập 

lậu, ngoài danh mục được phép sử dụng trên địa bàn quản lý. 

- Khuyến cáo các HTX, Tổ nông nghiệp trên địa bàn thành phố và người 

dân sản xuất nông nghiệp không sử dụng các loại thuốc BVTV ngoài danh mục 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Pháp luật, 

đồng thời hướng dẫn người dân cách sử dụng, bảo quản đảm bảo ATTP. 

6. UBND các xã, phường 

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

kinh doanh, 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”: “Đúng thuốc, đúng liều lượng, 

đúng thời điểm và đúng phương pháp”. 

- Phối hợp với các phòng, ban, lực lượng chức năng thành phố thường 

xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, buôn 

bán, vận chuyển và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn quản lý theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc;  

- CT, các PCT; 

- CPVP;  

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Đào Văn Quyết 
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