
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 

Số: 43 /2023/XNQC-TTBVTV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày  16   tháng 02  năm 2023 

GIẤY XÁC NHẬN  

NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Lâm Đồng xác nhận: 

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: Công ty TNHH 

Syngenta Việt Nam. 

Địa chỉ: Số 16 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. 

Số điện thoại: + 84 251 8826026  Fax: + 84 251 8826016 

Có nội dung quảng cáo các loại thuốc bảo vệ thực vật dưới đây phù hợp 

với quy định hiện hành. 

1. Nội dung quảng cáo: 

- Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; 

- Giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng của 02 loại thuốc BVTV 

(Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Phương tiện quảng cáo: Hội thảo nông dân. 

3. Số cuộc: 02 cuộc 

4. Thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện, số người tham dự: (Phụ lục 2 

kèm theo). 

5. Người thực hiện:  

- Ks. Cao Văn Long Thành (ĐT: 0964311368) 

6. Đề nghị:  

- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam: 

+ Trước khi thực hiện quảng cáo, Công ty làm việc với Phòng Nông 

nghiệp & PTNT huyện Đức Trọng, Đơn Dương và được sự thống nhất của 

chính quyền địa phương nơi tổ chức về thời gian, địa điểm tổ chức, số người 

tham dự.  

+ Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đúng nội dung đã được xác nhận và báo 

cáo bằng văn bản nội dung, kết quả quảng cáo, danh sách đại biểu tham dự về 

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng. 

+ Nếu không tổ chức hoặc thay đổi địa điểm, công ty phải thông báo bằng 

văn bản về Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng; Phòng Nông nghiệp & 

PTNT huyện Đức Trọng, Đơn Dương chậm nhất 24 giờ trước khi thực hiện 

quảng cáo. 



- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Đức Trọng, Đơn Dương giám sát nội 

dung các cuộc quảng cáo thuốc BVTV trên tại địa phương và báo cáo kết quả giám 

sát về Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng. 

Văn bản có giá trị trong trường hợp không có người nước ngoài tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Syngenta Việt Nam; 

- Phòng NN& PTNT Đức Trọng,  

  Đơn Dương (giám sát); 

- TTNN Đức Trọng, Đơn Dương (để biết); 

- UBND các xã nơi tổ chức (để biết); 

- Lưu: VT, TTPC, BVTV. 

CHI CỤC TRƯỞNG                                                                

 

 

                 Hà Ngọc Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1. Các loại thuốc BVTV quảng cáo 

(Ban hành kèm theo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật số 

……/2023/XNQC-TTBVTV ngày      tháng 02 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng 

STT Hoạt chất 
Tên thương 

phẩm 
Đối tượng phòng trừ/ Cây trồng 

Giấy chứng nhận 

đăng ký 

1 Pydiflumetofen Miravis
®

 200SC Phấn trắng/ớt 
Số 7115/CNĐKT-BVTV 

(giá trị từ 26/10/2020 

đến ngày 26/10/2025) 

2 
Difenocanazole 150g/l + 

Propiconazole 150g/l 
Tilt Super

®
  

300 EC 

Đốm vòng/ cà chua, mốc sương, lở cổ rễ/khoai tây, 

thối quả/cà cao; sương mai, thán thư/ dưa hấu; 

sương mai/ cà chua; thán thư/ ớt; đốm nâu/ thanh 

long; thán thư/cam, xoài, vải 

Số 157/CNĐKT-BVTV 

(giá trị từ 15/10/2020 

đến ngày 15/10/2025) 

 

Phụ lục 2 . Thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện, số người tham dự 

STT Thời gian  Địa điểm thực hiện 
Số 

lượng  

1  16h00 ngày 22/02/2023 Hội trường thôn Thái Sơn – xã N’Thol Hạ - huyện Đức Trọng 100 

2  16h00 ngày 24/02/2023 Hội trường thôn Pró Ngó – xã Pró – huyện Đơn Dương 100 
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