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KẾT LUẬN  

Thanh tra việc chấp hành các quy định của  

pháp luật trong buôn bán thuốc bảo vệ thực vật  

 

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTBVTV ngày 07/7/2022 của Chi cục 

trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật trong buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đối với cơ sở 

ông Nguyễn Văn Kế, địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 29/8/2022 

Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-TTBVTV ngày 

07/7/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (sau đây 

gọi là Đoàn Thanh tra số 43) đã tiến hành thanh tra tại cơ sở ông Nguyễn Văn 

Kế, địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/9/2022 của Trưởng đoàn Thanh tra 

số 43, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) kết luận 

thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung 

Trong quá trình thanh tra cơ sở ông Nguyễn Văn Kế đã phối hợp với 

Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật, như: Các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, hóa đơn liên quan 

đến việc mua bán thuốc bảo vệ thực vật của cơ sở ông Nguyễn Văn Kế với các 

Công ty sản xuất và phân phối hàng hóa; ông Nguyễn Văn Kế đã chấp hành đầy 

đủ các quy định trong buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, như: Có cửa hàng cố 

định, hợp pháp, có kho chứa, biển hiệu, kệ kê hàng hóa, bảng giá, tiêu lệnh 

phòng cháy, chữa cháy, bình chữa cháy theo quy định; có Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh  

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành thu thập hồ sơ, giấy 

tờ liên quan đến việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra hàng hóa đang 

buôn bán tại cửa hàng và thực hiện lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật gửi phân tích 

kiểm tra chất lượng, kết quả kiểm tra, xác minh như sau:  
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2.1. Về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 15F8001250 ngày cấp: Đăng ký lần đầu 

ngày 10/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 17/01/2007, nơi cấp: Phòng 

Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Dương;  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật số: 

361/2021, ngày cấp 13/4/2021, nơi cấp: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Tuyên Quang. 

2.2. Về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa 

- Về hợp đồng, hóa đơn mua bán sản phẩm năm 2021: 

+ Hợp đồng kinh tế số: 05-2021/HĐĐL ngày 15/01/2021 giữa ông 

Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ phần Nông dược Hoa Sen về mua các sản phẩm 

thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ phần Nông dược Hoa Sen cung ứng.  

+ Hợp đồng mua bán số: 03/2021 ngày 20/12/2021 giữa ông Nguyễn Văn 

Kế với Công ty Cổ phần Đồng Xanh về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật 

do Công ty Cổ phần Đồng Xanh cung ứng và 03 hóa đơn mua bán hàng hóa. 

+ Hợp đồng nguyên tắc số: 09/HĐNT/CNC/2021 ngày 05/01/2021; số: 

045/HĐNT/CNC/2022 ngày 05/01/2022 giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty 

Cổ phần khoa học công nghệ cao Hà Nội về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ 

thực vật do Công ty Cổ phần khoa học công nghệ cao Hà Nội cung ứng.  

+ 12 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ 

phần khoa học công nghệ cao American về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực 

vật do Công ty Cổ phần khoa học công nghệ cao American cung ứng. 

+ 05 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với với Công 

ty Cổ phần Green Mê Kông về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do 

Công ty Cổ phần Green Mê Kông cung ứng. 

- Về hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng năm 2022 (đến ngày 30/6/2022): 

+ Hợp đồng kinh tế số: 0501/2022/HĐKT/MK-KEDU ngày 05/01/2022 

giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ phần TM BVTV Minh Khai về mua 

các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ phần TM BVTV Minh Khai 

cung ứng và 03 hóa đơn mua bán hàng hóa. 

+ Hợp đồng nguyên tắc số: 032/HĐNT ngày 15/02/2022 giữa ông Nguyễn 

Văn Kế với Công ty Cổ phần Green Mê Kông về mua các sản phẩm thuốc bảo 

vệ thực vật do Công ty Cổ phần Green Mê Kông cung ứng và 07 hóa đơn mua 

bán hàng hóa. 

+ Hợp đồng Đại lý thuốc bảo vệ thực vật số: 18/2022/ĐL-ARK ngày 

08/01/2022 giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty TNHH AGRICARE Việt 

Nam về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty TNHH 

AGRICARE Việt Nam cung ứng và 01 hóa đơn mua bán hàng hóa. 
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+ Hợp đồng nguyên tắc số: 01/BVTV/AAC HN ngày 01/01/2022; số: 

02/BVTV/AAC HN ngày 01/01/2022 giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty 

TNHH hóa nông Á Châu Hà Nội về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do 

Công ty TNHH hóa nông Á Châu Hà Nội cung ứng và 01 hóa đơn mua bán 

hàng hóa. 

+ Hợp đồng nguyên tắc số: 0201/2022/HĐNT/AF-KD ngày 02/01/2022 

giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ phần Agrifarm Việt Nam về mua các 

sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ phần Agrifarm Việt Nam cung 

ứng và 03 hóa đơn mua bán hàng hóa. 

+ Hợp đồng nguyên tắc số: 082 ngày 01/01/2022 giữa ông Nguyễn Văn 

Kế với Công ty Cổ phần khoa học công nghệ cao American về mua các sản 

phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ phần khoa học công nghệ cao 

American cung ứng và 04 hóa đơn mua bán hàng hóa. 

+ Hợp đồng nguyên tắc số: 045/HĐNT/CNC/2022 ngày 05/01/2022 giữa 

ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ phần khoa học công nghệ cao Hà Nội về 

mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ phần khoa học công 

nghệ cao Hà Nội cung ứng và 02 hóa đơn mua bán hàng hóa.  

+ 01 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ 

Nông dược Hoa Sen về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ 

phần Nông dược Hoa Sen cung ứng.  

+ 01 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ 

phần Đồng Xanh về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ 

phần Đồng Xanh cung ứng. 

+ 01 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty 

TNHH Việt Thắng Bắc Giang về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do 

Công ty TNHH Việt Thắng Bắc Giang cung ứng. 

+ 02 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ 

phần BVTV Sài Gòn về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Cổ 

phần BVTV Sài Gòn cung ứng. 

+ 02 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ 

phần môi trường quốc tế Rainbow về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật 

do Công ty Cổ phần môi trường quốc tế Rainbow cung ứng. 

+ 01 hóa đơn mua bán hàng hóa giữa ông Nguyễn Văn Kế với Công ty Cổ 

phần Nông Dược Việt Nam về mua các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do Công 

ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam cung ứng. 

2.3. Về số lượng thuốc bảo vệ thực vật buôn bán  

- Số lượng thuốc bảo vệ thực vật buôn bán năm 2021: Căn cứ kết quả 

kiểm tra, xác minh hợp đồng, hoá đơn mua hàng, tổng lượng thuốc bảo vệ thực 
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vật buôn bán là 2.898 kg. Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật buôn bán đều có 

trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. 

- Số lượng thuốc bảo vệ thực vật buôn bán năm 2022 (tính đến 

30/6/2022): Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh hợp đồng, hoá đơn mua hàng và 

kiểm kê hàng hoá đang buôn bán tại tại cơ sở lượng thuốc bảo vệ thực vật buôn 

bán là 2.537 kg. Trong đó: Có sản phẩm thuốc trừ sâu Alfathrin 5 EC (loại 

10ml/gói) có ngày sản xuất 18/3/2022, hạn sử dụng 02 năm của Công ty TNHH 

Alfa (Sài Gòn) sản xuất và phân phối với số lượng 2.000 gói, giá bán 2.000 

đồng/gói không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng 

tại Việt Nam (Theo Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

2.4. Về kiểm tra chất lượng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật: Đoàn 

thanh tra thực hiện lấy 10 mẫu thuốc bảo vệ thực vật đang buôn bán tại cơ sở để 

gửi phân tích kiểm định chất lượng. Kết quả 10/10 mẫu đảm bảo chất lượng theo 

quy định. 

  (Có tài liệu kèm theo) 

3. Kết luận  

3.1. Ưu điểm 

- Cơ sở ông Nguyễn Văn Kế cơ bản đáp ứng các quy định của pháp luật 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, gồm: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, sổ theo dõi việc 

mua bán hàng hóa, có hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hàng hóa với các đơn vị 

cung ứng; hàng hóa có nhãn mác và còn thời hạn sử dụng. 

- Cửa hàng có biển hiệu, bảng giá, kệ kê hàng hóa, tiêu lệnh phòng cháy, 

bình chữa cháy đảm bảo theo quy định. 

3.2. Về hạn chế, sai phạm 

- Hạn chế: Việc lưu giữ, sắp xếp giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật còn lộn xộn; hàng hóa sắp xếp trong kho chưa được 

gọn gàng. 

- Sai phạm: Còn buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Theo Thông tư số 

19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn), cụ thể: Thuốc trừ sâu Alfathrin 5 EC (loại 10ml/gói) có ngày sản 

xuất 18/3/2022, hạn sử dụng 02 năm của Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn) sản 

xuất và phân phối.  

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Kế về hành 

vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. 
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- Lập biên bản niêm phong và niêm phong toàn bộ số lượng thuốc bảo vệ 

thực vật không có tên trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng 

tại Việt Nam tại cở sở ông Nguyễn Văn Kế. 

- Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn 

Văn Kế về hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam với số tiền 4.000.000 

đồng (Bốn triệu đồng chẵn) và thực hiện tiêu huỷ số lượng thuốc trừ sâu 

Alfathrin 5 EC (loại 10ml/gói) có ngày sản xuất 18/3/2022, hạn sử dụng 02 năm 

của Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn) sản xuất và phân phối với số lượng 2.000 

gói, ông Nguyễn Văn Kế đã thực hiện nộp phạt theo đúng Quyết định xử phạt. 

5. Kiến nghị đối với cơ sở được thanh tra 

- Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 

- Thực hiện sắp xếp hồ sơ, giấy tờ, sổ sách theo thời gian nhập hàng; hàng 

hóa cần được sắp xếp gọn gàng, găn nắp. 

- Trong quá trình kinh doanh cần thực hiện kiểm tra chặt trẽ các sản phẩm 

trong khi nhập hàng và các sản phẩm đang buôn bán tại cửa hàng để đảm bảo 

việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đúng theo quy định./. 

  

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; (Báo cáo) 

- Phó Giám đốc Sở Nguyễn Xuân Hùng; (Báo cáo) 

- Thanh tra Sở; 

- Ông Nguyễn Văn Kế; 

- Lưu:VT, Hồ sơ TTr.                                                                            

CHI CỤC TRƯỞNG 
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