Loại bỏ 2 hoạt chất CHLOSPYRIFOS ETHYL và FIPRONIL trong Danh mục thuốc
BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam
Chlorpyrifos ethyl và Fipronil là hai hoạt chất thuốc trừ sâu có độc tính cao, hiệu
lực phòng trừ kéo dài, được sử dụng phổ biến trong phòng trừ sâu, rầy hại cây trồng trên
địa bàn toàn tỉnh.
Theo quy định tại thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020, các loại thuốc
trừ sâu có chứa 02 hoạt chất trên bị loại bỏ khỏi danh mục và cấm sử dụng từ ngày
12/02/2021 (gồm 372 tên thương phẩm truy cập tại trang Web bvtvlaocai.vn để được biết
chi tiết).
Đối với hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục bị phạt tiền từ
3.000.000đ đến 50.000.000đ tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm;
Đối với người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, bị phạt tiền từ
1.000.000đ đến 2.000.000đ.
Để đảm bảo việc loại bỏ các hoạt chất theo quy định và hướng dẫn các tổ chức, cá
nhân trong buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn Lào Cai đã có Văn bản số 299/SNN-TT & BVTV ngày 19/02/2021 đôn đốc các địa
phương, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra để hộ kinh
doanh và người dân khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật biết, không vi phạm trong việc buôn
bán và sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.
Một số hình ảnh thuốc BVTV thường sử dụng trừ sâu, rầy bị loại bỏ, cấm sử dụng từ
ngày 12/02/2021 theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020.
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