
BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   03  /2016/TT-BNNPTNT    Hà Nội, ngày  21  tháng  4  năm 2016 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng,                         
cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam 
 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 
tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước 
ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 6 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực 
vật; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố 
mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt 
Nam. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 

1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ 
lục I kèm theo Thông tư này, gồm: 

     a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 

- Thuốc trừ sâu: 775 hoạt chất với 1678 tên thương phẩm. 

- Thuốc trừ bệnh: 608 hoạt chất với 1297 tên thương phẩm. 

- Thuốc trừ cỏ: 227 hoạt chất với 694 tên thương phẩm. 



- Thuốc trừ chuột: 10 hoạt chất với 28 tên thương phẩm. 

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 50 hoạt chất với 142 tên thương phẩm. 

- Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 9 tên thương phẩm. 

- Thuốc trừ ốc: 27 hoạt chất với 144 tên thương phẩm. 

- Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm. 

b) Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm. 

c) Thuốc bảo quản lâm sản: 8 hoạt chất với 9 tên thương phẩm. 

d) Thuốc khử trùng kho: 4 hoạt chất với 8 tên thương phẩm. 

đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:  

- Thuốc trừ sâu: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm. 

- Thuốc trừ bệnh: 3 hoạt chất với 3 tên thương phẩm. 

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm. 

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm. 

    e) Thuốc xử lý hạt giống: 

- Thuốc trừ sâu: 12 hoạt chất với 16 tên thương phẩm. 

- Thuốc trừ bệnh: 10 hoạt chất với 11 tên thương phẩm. 

2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II 
kèm theo Thông tư này, gồm:  

a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 21 hoạt chất. 

b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất. 

c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất. 

d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất. 

3. Bảng chi tiết mã HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt 
Nam, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6  tháng  6  năm  2016. 
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2. Thong tu nay thay thS cac Thong tu sau: 

a) Thong tu s6 03/2015/TT-BNNPTNT ngay 29/1/2015 cua B9 tru&ng B<) 
Nang nghi~p va Phat triSn nang than vS vi~c ban hanh Danh rnvc thu6c bao v~ 
tht;Ic v~t duqc phep sir dvng, c~rn sir dvng t~i Vi~t Narn va cong bfJ rna HS dfJi 
v6i thu6c bao v~ thvc v~t duqc phep sir dvng, c~rn sir dvng t~i Vi~t Narn; 

b) Thong tu s6 34/2015/TT-BNNPTNT ngay 12/10/2015 cua B9 tru&ng 
B9 Nang nghi~p va Phat triSn nang than vS sua d6i, b6 sung rn9t s6 n9i dung 
cua Thong tu s6 03/2015/TT-BNNPTNT ngay 29/1/2015 cua B9 tru&ng B9 
Nang nghi~p va Phat triSn nong than vS ban hanh Danh rnvc thu6c bao v~ thvc 
v~t duqc phep sir dvng, c~rn sir dvng t~i Vi~t Narn va cong bfJ rna HS dfJi v6i 
thu6c bao v~ thvc v~t duqc phep sir dvng, c~rn sir dvng t~i Vi~t Narn. 

Di~u 3. Tnich nhi~m thi hanh 

Chanh Van phong B<), Cvc tru&ng Cvc Bao v~ thvc v~t, Thu tru&ng cac 
dan vi thu<)c B<), Giarn dfJc Sa Nang nghi~p va Phat triSn nang than cac tinh, 
Thanh ph6 trvc thu<)c trung uang va cac t6 chuc, ca nhan c6 lien quan chiu trach 
nhi~rn thi hanh Thong tu nay./. 

Noi n!t~n: 
- Nhu DiSu 3; 
- Van phong Chinh phu; 
- Uinh dc;to B9; 
- Cong bao Chfnh phu; 
- Website Chinh phu; 
-Website B9 NN va PTNT; 
- C1,1c KiSm tra van ban B9 Tu phap; 
- C<ic B(>, Ca quan ngang B9 lien quan; 
- T6ng C1,1c Hai quan; 
-Chi c1,1c BVTV cac tinh, TP tn,rc thu(>c TW; Cao Due Phat 
- Cac dun vi thu(>c B9; 
- Luu: VT, BVTV (.~QU.ban) . 
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