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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 

và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản 9 tháng năm 2022  

 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện 9 tháng năm 

2022, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng báo cáo kết quả công tác quản lý 

chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản 9tháng năm 

2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9THÁNG NĂM 2022 

1. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

1.1 Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng 

VTNN và ATTP nông lâm thuỷ sản 

  - Tổ chức  02 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật 

cho 170 cá nhân và 05 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho 263 cá 

nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Đánh giá, nhận xét:  

Qua tập huấn ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 

ngày càng được nâng cao, chấp hành các qui định của pháp luật trong việc sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng VTNN, việc kinh doanh VTNN đã đi vào nề nếp từ đó góp 

phần gia tăng năng suất, chất lượng các loại cây trồng, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

1.3 Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm 

thuỷ sản 

- Phân tích định tính 291 mẫu rau, củ, quả các loại. Kết quả 289/291 mẫu an 

toàn (chiếm 99,3 %), 02/291 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép 

chiếm 0,7 %. 

-  Kiểm tra chất lượng 49 mẫu phân bón (đạt 98 % KH). Kết quả: 30 mẫu đạt 

chất lượng, 08 mẫu kém chất lượng, 9 mẫu phân bón giả, 02 mẫu chờ kết quả 

- Kiểm tra chất lượng 25 mẫu thuốc BVTV (đạt 250 % KH). Kết quả: 21 

mẫu đạt chất lượng, 03 mẫu kém chất lượng, 01 mẫu chờ kết quả. 

 



 

 

 

1.4 Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về VTNN 

Trong 9 tháng  năm 2022, Chi cục Trồng trọt & BVTV tiến hành kiểm tra đối 

với 110/112 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng (đạt 98,2 %). 

Phát hiện 39 trường hợp vi phạm  với các hành vi:  Buôn bán thuốc BVTV khi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc hết hạn, buôn bán thuốc BVTV có nhãn sai 

qui định, buôn bán thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng; buôn bán phân bón khi 

không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, buôn bán phân bón có 

chất lượng không phù hợp với qui chuẩn kỹ thuật tương ứng, buôn bán phân bón 

giả, buôn bán giống cây trồng không có nhãn hàng hóa... Phạt tiền: 350,6 triệu đồng; 

đình chỉ hoạt động 02 tháng đối với 03 cơ sở buôn bán thuốc BVTV, 01 cơ sở buôn 

bán phân bón, buộc tiêu hủy 91kg/lít thuốc BVTV  không có tên trong danh mục 

thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và 19.461 kg phân bón giả. 

  2. Tăng cường nguồn lực 

 Chi cục Trồng trọt & BVTV có 02 phòng, trạm được phân công thực hiện 

nhiệm vụ quản lý chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm, gồm: Phòng Thanh tra – 

pháp chế và Trạm kiểm dịch, kiểm định thực vật.  

II. KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- Tổ chức 08 lớp tập huấn văn bản pháp luật mới cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Trồng trọt & BVTV đối với 10 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. 

 - Kiểm tra dư lượng thuốc BVTV 326 mẫu rau, quả, chè. 

- Thanh, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm hoặc khi có chỉ đạo của 

cấp trên./. 

Nơi nhận:                  CHI CỤC TRƯỞNG 
- Chi cục QLCLNLS&TS;  

- Lưu: VT,TTPC. 

   

 

                                                                                               

                                                                                               Hà Ngọc Chiến 

                       

 



 

 

 

                Đơn vị gửi báo cáo:    Chi cục Trồng trọt & BVTV  

                 Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS 

 

           Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng  

VTNN, an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2022 

 

STT Tên hoạt động /sản phẩm truyền thông  Số lượng /buổi Đối tượng Số người tham dự/phạm 

vi bao phủ 

I Phổ biến giáo dục pháp luật    

01 Tập huấn Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc 

bảo vệ thực vật, phân bón 

14 buổi Cơ sở kinh doanh phân bón, 

thuốc BVTV 

433 người 

               
   Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV  

              Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS 

 

Kết quả giám sát ATTP sản phẩm nguồn gốc thực vật 9 tháng đầu năm 2022 

 

STT Sản phẩm thực vật tươi sống Sản phẩm thực vật đã qua chế biến Kết quả xử lý 

khi phát hiện 

mẫu giám sát 

không đảm 

bảo ATTP 

Loại mẫu Tên chỉ tiêu 

giám sát 

Số mẫu 

phân tích 

Số mẫu 

không đạt 

Loại 

mẫu 

Tên chỉ 

tiêu giám 

sát 

Số mẫu 

phân 

tích 

Số mẫu 

không 

đạt 

1 
Rau, củ, quả 

các loại 
Thuốc BVTV 289 02     

Thông báo, 

nhắc nhở 

 

 

 



 

 

 

 

               Kết quả thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN 9 tháng  năm 2022 

 

Loại 

VTNN 

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

phạt 

tiền 

Tổng số 

tiền phạt 

(triệu 

đồng) 

Hình phạt bổ sung Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ sở 

vi phạm 

Số cơ sở 

vi phạm 

phạt tiền 

Tổng số 

tiền phạt 

(triệu 

đồng) 

Hình 

phạt 

bổ 

sung 

Phân bón, 

thuốc 

BVTV 

81 26 26 283,1 

- Buộc tiêu hủy 91 kg, lít 

thuốc BVTV ngoài danh mục 

và  kg 19.488 kg phân bón giả 

- Đình chỉ hoạt động 02 tháng 

đối với 03 cơ sở buôn bán 

thuốc BVTV, 01 cơ sở buôn 

bán phân bón  

8 3 3 16,25 - 

Giống cây 

trồng 

20 01 01 6,25  1 1 1  - 

Tổng số 101 27 27 289,35  9 4 4 16,25  
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