
 

 

 

           

        

     SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Số: 118/BC-TTBVTV                                         Lâm Đồng, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

  Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động  

đảm bảo ATTP  trong lĩnh vực nông nghiệp tháng 8 năm 2022 

 

          I. Kết quả thực hiện 

         1. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp 

          - Thực hiện 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh 

phân bón, thuốc BVTV đối với 31 cơ sở. Kết quả: Phát hiện 14 cơ sở vi phạm với các 

hành vi: Buôn bán thuốc BVTV có nhãn sai qui định, buôn bán thuốc BVTV khi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc hết hạn, Người trực tiếp buôn bán thuốc BVTV 

không có bằng cấp chuyên môn từ trung cấp trở lên về  trồng trọt, BVTV, sinh học, hóa 

học hoặc Giấy chứng nhận HLCM về thuốc BVTV.  

          - Kiểm tra chất lượng 16 mẫu phân bón, 14 mẫu thuốc BVTV (đang chờ kết quả) 

          - Xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp với các hành vi: Buôn bán phân bón 

khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; buôn bán thuốc  BVTV 

khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc hết hạn; người trực tiếp buôn bán thuốc 

BVTV không có Giấy chứng nhận HLCM về thuốc BVTV  hoặc bằng cấp theo qui định; 

buôn bán thuốc BVTV có nhãn sai qui định. Tổng số tiền xử phạt: 15,5 triệu đồng. 

2. Giám sát an toàn thực phẩm 

 Lấy mẫu và phân tích định tính 49 mẫu/49 lô hàng rau, củ, quả. Kết quả 49/49 

mẫu có dư lượng thuốc BVTV trong ngưỡng an toàn (chiếm 100 %).  

II. Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Trồng trọt & Bảo vệ thực vật đối với  các 

cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. 

- Kiểm tra và giám sát dư lượng thuốc BVTV trong 100 mẫu rau tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh rau tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                        KT.CHI CỤC TRƯỞNG                                                                              

- Chi cục QLCLNLS&TS;                                                                      PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
- Lưu: VT.TTPC 

 

 

 

                                                                                                               Nguyễn Thị Tuyết 
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