
DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV TRONG NÔNG SẢN CÓ NGUỒN GỐC 

THỰC VẬT – QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TIÊU 

THỤ NỘI ĐỊA VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÁP KIỂM 

SOÁT DƯ LƯỢNG 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436
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 Tại sao vấn đề an toàn thực phẩm được đặt ra? 
Nguyên nhân dẫn đến thực phẩm mất an toàn? 

 Vấn đề ATTP tác động như thế nào trong thương 
mại? 

 Thị trường nông sản trong nước và quốc tế yêu cầu 
như thế nào về an toàn thực phẩm?  

Những vấn cơ bản nào cần biết về vấn đề dư lượng 
thuốc trong nông sản? 

 Làm thế nào để kiểm soát dư lượng trong nông sản 
đảm bảo tiêu chuẩn của thị trường? 

 Làm thế nào để xác định dư lượng trong nông sản và 
các tổ chức thử nghiệm nào thực hiện việc xác định 
dư lượng thuốc trong nông sản? 
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 Giới thiệu chung về vấn đề an toàn thực phẩm – những quy 
định trong nước và quốc tế. 

Những thách thức đối với nông sản Việt Nam liên quan 
đến về vấn đề an toàn thực phẩm – dư lượng thuốc BVTV. 

 Những kiến thức đề cơ bản về dư lượng thuốc BVTV. 

 Các giải pháp nhằm giảm nguy cơ dư lượng trong nông sản. 

 Năng lực nghiên cứu về dư lượng thuốc BVTV trong nông 
sản tại Cục BVTV và các tổ chức kiểm định dư lượng. 
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Ví dụ: Nhật Bản 

 

Tỷ lệ canh tác hữu cơ (2016): 0.24% 

Canh tác phụ thuộc vào thuốc BVTV: > 99% 
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Các biện pháp bảo vệ cây trồng 

1. Canh tác - sử dụng giống kháng, … 
2. Vật lý – dùng lưới, bẩy đèn, … 
3. Sinh học – dùng thiện địch, dịch ly trích từ động, thực 

vật, vi sinh vật… 
4. Hóa học – sử dụng thuốc BVTV hóa học. 

IPM – Khống chế quần thể dịch hại dưới ngưỡng gây hại 
kinh tế thông qua việc kết hợp các biện pháp trên 

Mục tiêu của IPM (cách đây 50 năm) 
Giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV hóa học nhằm 
giảm tác động có hại của thuốc đối với con người và 
môi trường. 
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Nếu không được bảo vệ 
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Tại sao thuốc BVTV vẫn là  
biện pháp BVTV quan trọng? 

• Ưu điểm: 

– Đơn giản dễ áp dụng 

– Hiệu quả cao và ổn định 

– Kinh tế 

• Nhược điểm (nếu sử dụng không phù hợp): 

• Có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người 

• Có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường 

• Có thể dẫn đến phát triển tính kháng ở dịch hại. 
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Tại sao thực phẩm mất an toàn? 

• Nhiễm dư lượng thuốc hóa học 

• Nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người, vật nuôi 

• Nhiễm độc tố do vi sinh vật 
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QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI 

NÔNG SẢN TIÊU THỤ TRONG NƯỚC  

 (NS NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TRONG NƯỚC) 
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QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI 

NÔNG SẢN XUẤT KHẨU –  

YÊU CẦU TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU 
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 0.3 mg/kg 

 0.5 mg/kg 

Hoạt chất Chlorpyrifos/gạo  

 1 mg/kg 
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Glyphosate 

 0.1 mg/kg 

  0.2 mg/kg 

 0.01 mg/kg 
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Chlorpyrifos 

 0.5 mg/kg 

  1 mg/kg 

 0.01 mg/kg 
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Nguồn truy cập thông tin về quy định mức 
dư lượng tối đa (MRL) trong nông sản, thực 

phẩm tại các nước nhập khẩu. 
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https://www.mpi.govt.nz/growing-and-harvesting/plant-products/pesticide-maximum-residue-levels-mrls-for-
plant-based-foods/pesticide-maximum-residue-level-legislation-around-the-world/ 
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• Argentina 

• Australia 

• Brazil 

• Canada 

• Chile 

• Codex 

• Costa Rica 

• European Union 

• Hong Kong 

• India 

• Indonesia 

• Israel 

• Japan 

• Korea 

• Malaysia 

• New Caledonia 

• New Zealand 

• Philippines 

• Russian 

Federation 

• Singapore 

• South Africa 

• Switzerland 

• Taiwan 

• Thailand 

• USA 

• Vietnam 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 
Các thách thức đối với sản xuất tại Việt Nam 
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• Liên tục thay đổi quy định về hoạt chất cấm 
–  Carbendazim, 2,4 D, Paraquat, Glyphosate… 

• Giảm mức MRLs 
– Tricyclazole: 0.1 mg/kg to 0.01 mg/kg 

– Loại khỏi danh mục MRL đối với một số SP 
(Chlorpyrifos, Fipronil …) 

• Không có MRL cho một số h/c trên một số 
nông sản đặc thù của VN  
– Thanh long, xoài, nhãn, vú sữa, sầu riêng, hồ 

tiêu, gạo, … 

Yêu cầu về ATTP đối với NS của   
nước nhập khẩu 
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Korea = 0.5ppm 

(Days) 

Japan  0.3 ppm 
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• Áp lực sâu bệnh hại 

• Hiện trạng kháng thuốc gia tăng 

• Chi phí sản xuất tăng 

• Dư lượng thuốc:  

– vượt ngưỡng quy định 

– cây đặc thù (thiếu quy định MRL/Tolerance)  

 vi phạm quy định của nước nhập khẩu. 
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• Mất an toàn thực phẩm nội địa (sp 
sản xuất trong nước và nhập khẩu). 

• Vượt mức dư lượng đối với hàng xuất 
khẩu (e.g. thị trường Mỹ, EU, Úc , 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,…): 
gạo, trái cây (thanh long, xoài,…), hồ 
tiêu, chè, rau,…  

• Cảnh báo từ nước nhập khẩu (US: 
import alerts; EU: The Rapid Alert 
System for Food and Feed (RASFF) 
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Các hoạt chất do FDA cảnh báo về dư lượng 
trong gạo nhập khẩu từ VN sang Hoa Kỳ 

(*) Hoạt chất thường phát hiện vượt MRLs 

Hoạt chất Mục đích sử dụng 

1 Hexaconazole* Bệnh lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn, vàng sọc lá. 

2 Isoprothiolane* Bệnh đạo ôn 

3 Tebuconazole* Bệnh lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn, vàng lá. 

4 Tricyclazole Bệnh lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn 

5 Azoxystrobin   Bệnh lem lép hạt,  blastkhô vằn, vàng sọc lá. 

6 Propiconazole              Bệnh lem lép hạt, Bệnh đạo ôn, khô vằn, vàng sọc lá. 

7 Flusicolazole* Bệnh đạo ôn, Bệnh lem lép hạt, cháy lá 

8 Difenoconazole           Bệnh lem lép hạt, vàng sọc lá. 

9 Fenitrothion* Sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi 

10 Chlorpyrifos ethyl * Sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi 

11 Acetamiprid* Rầy nâu (BPH), sâu cuốn lá 

12 Pirimiphos-methyl* Khử trùng kho 
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Các hoạt chất do EU cảnh báo về dư 
lượng trong NS nhập khẩu từ VN  

Acephate Dinotefuran  

Azoxystrobin Flubendiamide  

Carbendazim*  Hexaconazole 

Carbofuran Hexaflumuron 

Carbosulfan Iprodione 

Chlorfenapyr Metalaxyl  

Chlorfluazuron  Methamidophos 

Chlorpyrifos E Omethoate 

Cypermethrin Permethrin 

Cyromazine Phenthoate 

Diafenthiuron  Propiconazole 
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Các vấn đề cơ bản về dư lượng 
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MRL/IT 

G.L.P 

G.A.P 

P.H.I 
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MRL 
A maximum residue limit (MRL) is the highest level of a pesticide residue that 
is legally tolerated in or on food or feed when pesticides are applied correctly 
in accordance with Good Agricultural Practice. 
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• MRLs được áp dụng như tiêu chuẩn trong 
thương mại và bắt buộc tuân thủ 

• MRLs không phải là những giới hạn về an toàn: 

  Khi một nông sản có mức dư lượng vượt MRL 
 có nghĩa là NS đó không được chấp nhận cho 
 thương mại (nhập khẩu) nhưng có thể vẫn an 
 toàn cho sức khỏe con người 

44 
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Các hệ thống MRL trên thế giới 

• Codex MRL (joint b/t FAO + WHO) 

• US import tolerance/MRL 

• EU 

• Australia, 

• New Zealand 

• Japan 

• South Korea 

• Taiwan 

• ASEAN 

• Bộ Y Tế VN …(Vietnam) 

• ……. 
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Cách xác định PHI 

• Các thí nghiệm trên đồng ruộng được bố trí trong điều 
kiện canh tác của địa phương và tuân thủ GAP 

• Phân tích dư lượng phải thực hiện theo GLP bởi phòng 
TN được công nhận/chỉ định 

• PHI được xác định sao cho mức dư lượng tối đa trong 
NS không vượt ngưỡng MRL/tolerance 

P.H.I 
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PHI được thiết lập trên cơ sở thí nghiệm theo 
GAP với khả năng để lại dư lượng cao nhất.  

• Sử dụng liều lượng (nồng độ) cao nhất 

• Số lần sử dụng nhiều nhất 

• Định kỳ sử dụng ngắn nhất 

• Khoảng cách từ khi xử lý đến thu hoạch ngắn nhất.   
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Xác định thời gian cách ly 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Thời điểm xử lý 
thuốc lần cuối cùng 

Thời điểm lấy mẫu kiểm tra dư lượng (ngày sau xử lý thuốc lần cuối) 

Thời gian cách ly (PHI) sẽ được xác định dựa vào kết quả phân 
tích dư lượng trong mẫu tại các thời điểm và mức dư lượng tối đa 
cho phép đã xác định (MRL) 1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
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Korea = 0.5ppm 

P.H.I. (Thời gian cách ly) 

(Days) 

7 days  effective control 

7 day PHI and 7 days effective control 

Japan  0.3 ppm 

Giai đoạn không được bảo vệ  - Sử dụng 
thuốc có PHI ngắn, thuốc sinh học 

P.H.I.  
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GAP trong việc sử dụng thuốc (FAO 2014): 

 

- chỉ sử dụng thuốc được khuyến cáo chính thức 
để phòng trừ dịch hại dưới những điều kiện cụ 
thể nhằm đảm bảo hiệu quả và khả thi.  

- bao gồm các mức độ sử dụng khác nhau đến 
mức tối đa cho phép, được sử dụng theo hướng 
để lại dư lượng thấp nhất có thể. 
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• MRL được thiết lập trên cơ cở các thí nghiệm đồng 

ruộng về dư lượng theo chuẩn GLP 

• Dư lượng trong mẫu được phân tích tại PTN chuẩn GLP.  

• Dữ liệu được công nhận  rộng rãi 

• LoD (Limit of detection): Giới hạn phát hiện 

• LoQ (Limit of quantification): Giới hạn xác định 
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Các yếu tố dẫn đến tồn dư lượng trong nông sản 
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 Đặc điểm cây trồng:  

- áp lực sâu bệnh hại 

- Pha loãng sinh học 

 Đặc tính lý, hóa của thuốc:  
- Bền với các yếu tố môi trường, hạn chế 
rữa trôi,  

 Yếu tố thời tiết:  

- Nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa 
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 Sử dụng thuốc không hợp lý: 

– Sử dụng thuốc quá liều lượng 

– Phun quá nhiều lần và khoảng cách quá gần nhau. 

– Không đảm bảo thời gian cách ly  

–  Quá trình bảo quản  
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Các giải pháp nhằm giảm nguy cơ dư 
lượng trong nông sản 
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– Theo hoạt chất thuốc 

– Theo loại nông sản 

– Danh mục thuốc sử dụng tại 
nước nhập khẩu: Đặc biệt chú ý 
thuốc cấm sử dụng 

1. Nắm vững yêu cầu của nước 

nhập khẩu về ATTP: MRL/IT 
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GC 0649 - Rice  

Pesticide MRL 
Year of 

Adoption 
Symbol 

Azoxystrobin 5 mg/Kg 2009    

Chlorantraniliprole 0.4 mg/Kg 2014    

Chlorpyrifos 0.5 mg/Kg 2005    

Clothianidin 0.5 mg/Kg 2012    

Cycloxydim 0.09 mg/Kg 2013 (*)   

Cyhalothrin (includes 

lambda-cyhalothrin) 

1 mg/Kg 2009    

Cypermethrins (including 

alpha- and zeta- 

cypermethrin) 

2 mg/Kg 2009    

Dichlorvos 7 mg/Kg 2013    

Difenoconazole 8 mg/Kg 2018    

Diflubenzuron 0.01 mg/Kg 2004 (*)   

Dinotefuran 8 mg/Kg 2013    

Etofenprox 0.01 mg/Kg 2012 (*)   

Fipronil 0.01 mg/Kg 2003    

Fluopyram 4 mg/Kg 2018    

Fluxapyroxad 5 mg/Kg 2016    

Glufosinate-Ammonium 0.9 mg/Kg 2013    

Imazamox 0.01 mg/Kg 2015 (*)   

Imazapic 0.05 mg/Kg 2014 (*)   

Imazethapyr  0.1 mg/Kg 2017 (*)   

Paraquat 0.05 mg/Kg 2010    

Quinclorac 10 mg/Kg 2018    

Tebuconazole 1.5 mg/Kg 2012    

Thiacloprid 0.02 mg/Kg 2007 (*)   

Trifloxystrobin  5 mg/Kg 2006    

Triflumezopyrim 0.2 mg/Kg 2018    
 

Codex MRL/gạo 
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US MRL/gạo 
No Pesticide MRL (ppm) 

1 2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole 0.1 

2 2,4-D 0.5 

3 Acetochlor 0.05 

4 Azoxystrobin 5 

5 Bensulfuron methyl 0.02 

6 Bentazon 0.05 

7 Bispyribac-sodium 0.02 

8 Boscalid 0.2 

9 Captan 0.05 

10 Carbaryl 15 

11 Carbofuran 0.2 

12 Carboxin 0.2 

13 Carfentrazone-ethyl 1.3 

14 Chlorantraniliprole 0.15 

15 Chlorpyrifos-methyl 6 

16 Clomazone 0.02 

17 Clothianidin 0.01 

18 Cyhalofop-butyl 0.4 

19 
Cypermethrin and isomers alpha-cypermethrin 
and zeta-cypermethrin 

1.5 

20 Deltamethrin 1 1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1288
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1288
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1288
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1142
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1142
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1142
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1470
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1507
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1445
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1355
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1577
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1577
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1577
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1589
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1103
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1169
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1254
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1301
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1515
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1515
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1515
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1628
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1425
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1586
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1435


– Loại dịch hại, đặc biệt chú ý loại xuất hiện ở 
giai đoạn cuối 

– Biện pháp phòng trừ: tổng hợp các biện pháp, 
thuốc sinh học cho giai đoạn sắp thu hoạch 

 

 

2. Nắm vững dịch hại chính trên cây trồng và 

biện pháp phòng trừ 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Liên tục cập nhật (thuốc cấm, thuốc mới) 
(Thông tư 10/2019; sử dụng App) 

 

3. Nắm được danh mục thuốc BVTV 

được phép sử dụng tại Việt Nam. 

• Hiệu lực tốt 

• Thời gian cách ly ngắn 

• Đã có MRL tại nước nhập khẩu (MRL 
giá trị cao) 

4. Chọn loại thuốc thích hợp 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



App tra cứu danh mục 
thuốc BVTV tại VN 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



5. Sử dụng thuốc theo GAP 
• Đúng liều lượng khuyến cáo 
• Đúng số lần phun và khoảng cách giữa các lần phun 
• Đảm bảo thời gian cách ly 

o  Cần thiết lập PHI nếu chưa có sẵn (phối hợp thực hiện) 

6. Giải pháp phi hóa học trong giai đoạn cuối vụ 

Hoạt chất sinh học (ly trích từ động, thực vật, vi sinh vật,…) 

7. Thiết lập MRL khi chưa có (phối hợp thực hiện) 
Đặc biệt đối với cây trồng có tiềm năng xuất khẩu 

 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Ví dụ: 
 Giải pháp trong sản xuất một số nông sản 
theo hướng giảm dư lượng, đáp ứng tiêu 

chuẩn ATTP nội địa và xuất khẩu 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Sâu bệnh hại chính trên cây xoài 
VÍ DỤ 1 

CÂY XOÀI 

Bước 1 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



 Loại sâu bệnh Tác nhân 

Sâu hại 

1. Ruồi vàng, ruồi đục trái  Bactrocera sp., Bactrocera spp., 

Bactrocera dorsalis 

2. Câu cấu xanh lớn  Hypomeces squamesus 

3. Rầy bông xoài  Idioscopus spp. 

4. Nhện đỏ  Oligonychus sp. 

5. Rệp dính, rệp vảy  Saissetia hemisphoerica 

6. Rầy mềm  Toxoptera sp. 

7. Sâu đục trái, đục hột xoài  Deanolis albizonalis 

8. Sâu đục cành  Chlumetia transversa 

9. Bọ cắt lá  Deporaus marginatus 

10. Bù xè, bọ xén tóc, hại thân cành  Cerambycid 

11. Bọ đục cành  Alcicodes sp 

12. Rệp sáp  Pseudococcus spp 

13. Bọ trĩ, rầy lửa, bù lạch  Thrips sp.) 

14. Sâu ăn bông  Thalasodes sp 

Bệnh hại 

1. Thán thư   Colletotrichum sp. 

2. Nấm hồng  Corticium salmonicolor 

3. Bồ hóng  Capnodium sp. 

4. Đốm da ếch vỏ trái  Chaetothyrium sp. 

5. Xì mủ trái, vi khuẩn  Xanthomonas campestris pv. 

Mangiferae 

6. Thối trái, khô đọt  Diplodia Natalensis 

7. Đốm phấn, phấn trắng  Oidium sp. 

8. Phấn trắng hại xoài  Oidium mangiferae Perther 

Sâu bệnh hại chính trên cây xoài 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Danh mục thuốc BVTV đăng ký sử dụng trên XOÀI Bước 2 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Pesticide MRL 

Abamectin 0.01 mg/Kg 

Azoxystrobin 0.7 mg/Kg 

Buprofezin 0.1 mg/Kg 

Carbendazim 5 mg/Kg 

Clothianidin 0.04 mg/Kg 

Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) 0.2 mg/Kg 

Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin) 0.7 mg/Kg 

Cyromazine 0.5 mg/Kg 

Difenoconazole 0.07 mg/Kg 

Dimethoate 1 mg/Kg 

Dithiocarbamates 2 mg/Kg 

Endosulfan 0.5 mg/Kg 

Fenvalerate 1.5 mg/Kg 

Fludioxonil 2 mg/Kg 

Fluopyram 1 mg/Kg 

Imidacloprid 0.2 mg/Kg 

Profenofos 0.2 mg/Kg 

Pyraclostrobin 0.05 mg/Kg 

Spinetoram 0.01 mg/Kg 

Spirotetramat 0.3 mg/Kg 

Tebuconazole 0.05 mg/Kg 

Thiabendazole 5 mg/Kg 

Thiamethoxam 0.2 mg/Kg 

Codex MRL/xoài 
Bước 3 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=177
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=229
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=173
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=72
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=238
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=146
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=146
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=146
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=118
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=169
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=224
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=27
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=105
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=32
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=119
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=211
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=243
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=206
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=171
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=210
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=233
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=234
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=189
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=65
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/en/?p_id=245


Nguyên tắc chọn thuốc 

• Chỉ sử dụng thuốc đã có trong danh mục thuốc 
BVTV được phép sử dụng trên cây xoài tại VN, 

• Khi phải sử dụng thuốc để phòng trừ dịch hại ở giai 
đoạn sắp thu hoạch (vd ruồi đục quả, nhện đỏ, bọ 
trĩ, bệnh thán thư, thối quả, …): Ưu tiên chọn thuốc 
đã có quy định về MRL của nước nhập khẩu, có thời 
gian cách ly ngắn. 

• Tuân thủ đúng khuyến cáo của nhà sản xuất (liều 
lượng, số lần phun, thời gian cách ly,..) 

Bước 4 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Sâu bệnh hại chính trên lúa VÍ DỤ 3 

CÂY LÚA 

Bước 1 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Loài sâu hại Tên khoa học 

1 Rầy nâu Nilaparvata lugens  

2 Sâu cuốn lá Cnapalocrocis medinalis 

3 Sâu đục thân Chilo polychrysus, main species  

4 Rầy lưng trắng Sogatella furcifera  

5 Bọ xít* Leptocorisa oratorius  

6 Nhện gié* Steneotarsonemus spinki Smiley 

7 Sâu phao Nymphula depunctalis  

8 Rầy xanh Nephotettix virescens  

9 The Malayan black bug Scotinophora coarctata  

Sâu hại chính trên lúa 

(*) Loài gây hại chủ yếu giai đoạn cuối 
1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Bệnh hại chính trên lúa  

Loại bệnh Tác nhân 

1 Đạo ôn (leaf and collar)* Magnaporthe grisea 

2 Lem lép hạt* Alternaria padwickii, Bipolaris oryzae, 

Fusarium sp, Curvularia lunata, Microdochium 

oryzae, Phoma sp, Pyricularia oryzae, Septoria 

sp, Tilletia barclayana, Ustilagonoides virens... 

3 Đốm nâu Cochiobolus miyabeanus 

4 Cháy lá vi khuẩn Xanthominan campestris  pv. oryzicola 

5 Khô vằn Rhizoctonia solani  

6 Cháy lá Xanthomonan campestris  pv. oryzae 

7 Thối thân Sclerotium oryzae 

8 Thối gốc Fusarium moniliforme 

9 Tungro Rice tungro virus 

10 Vàng lùn Rice grassy stunt virus (RGSV) 

11 Tuyến trùng Meloidogyne  spp. 

(*) Loài gây hại chủ yếu giai đoạn cuối 
1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Danh mục thuốc BVTV đăng ký sử dụng trên LÚA Bước 2 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



GC 0649 - Rice  

Pesticide MRL 
Year of 

Adoption 
Symbol 

Azoxystrobin 5 mg/Kg 2009    

Chlorantraniliprole 0.4 mg/Kg 2014    

Chlorpyrifos 0.5 mg/Kg 2005    

Clothianidin 0.5 mg/Kg 2012    

Cycloxydim 0.09 mg/Kg 2013 (*)   

Cyhalothrin (includes 

lambda-cyhalothrin) 

1 mg/Kg 2009    

Cypermethrins (including 

alpha- and zeta- 

cypermethrin) 

2 mg/Kg 2009    

Dichlorvos 7 mg/Kg 2013    

Difenoconazole 8 mg/Kg 2018    

Diflubenzuron 0.01 mg/Kg 2004 (*)   

Dinotefuran 8 mg/Kg 2013    

Etofenprox 0.01 mg/Kg 2012 (*)   

Fipronil 0.01 mg/Kg 2003    

Fluopyram 4 mg/Kg 2018    

Fluxapyroxad 5 mg/Kg 2016    

Glufosinate-Ammonium 0.9 mg/Kg 2013    

Imazamox 0.01 mg/Kg 2015 (*)   

Imazapic 0.05 mg/Kg 2014 (*)   

Imazethapyr  0.1 mg/Kg 2017 (*)   

Paraquat 0.05 mg/Kg 2010    

Quinclorac 10 mg/Kg 2018    

Tebuconazole 1.5 mg/Kg 2012    

Thiacloprid 0.02 mg/Kg 2007 (*)   

Trifloxystrobin  5 mg/Kg 2006    

Triflumezopyrim 0.2 mg/Kg 2018    
 

Codex MRL/gạo 
Bước 3 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



US MRL/gạo 
No Pesticide MRL (ppm) 

1 2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole 0.1 

2 2,4-D 0.5 

3 Acetochlor 0.05 

4 Azoxystrobin 5 

5 Bensulfuron methyl 0.02 

6 Bentazon 0.05 

7 Bispyribac-sodium 0.02 

8 Boscalid 0.2 

9 Captan 0.05 

10 Carbaryl 15 

11 Carbofuran 0.2 

12 Carboxin 0.2 

13 Carfentrazone-ethyl 1.3 

14 Chlorantraniliprole 0.15 

15 Chlorpyrifos-methyl 6 

16 Clomazone 0.02 

17 Clothianidin 0.01 

18 Cyhalofop-butyl 0.4 

19 
Cypermethrin and isomers alpha-cypermethrin 
and zeta-cypermethrin 

1.5 

20 Deltamethrin 1 1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1288
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1288
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1288
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1142
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1142
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1142
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1470
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1507
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1445
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1355
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1577
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1577
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1577
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1589
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1103
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1169
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1254
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1301
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1515
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1515
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1515
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1628
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1425
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1586
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1435


Nguyên tắc chọn thuốc 

• Chỉ sử dụng thuốc đã có trong danh mục thuốc 
BVTV được phép sử dụng trên cây lúa tại VN, 

• Khi phải sử dụng thuốc để phòng trừ dịch hại ở giai 
đoạn sắp thu hoạch (vd lem lép hạt, đạo ôn cổ bông, 
bọ xít hôi, ….): Ưu tiên chọn thuốc đã có quy định 
về MRL của nước nhập khẩu, có thời gian cách ly 
ngắn. 

• Tuân thủ đúng khuyến cáo của nhà sản xuất (liều 
lượng, số lần phun, thời gian cách ly,..) 

Bước 4 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



  
Hoạt chất US MRL Tình trạng đăng ký tại VN Mục đích sử dụng Thời gian sử dụng 

1 2,4 D* x X Cỏ Gđ Khi lúa 5 lá 

2 Abamecti   X sâu cuốn lá lúa sau trổ 

3 Acephate   X Sâu cuốn lá Gđ Đòng - Trổ 

4 Acetamiprid    X Rầy nâu Các giai đoạn 

5 Alpha cypermethrin    X Bọ xít hôi Gđ Trổ 

6 
Azoxystrobin x X Lem lep hạt, đạo ôn, vàng lá Trổ lẹt xẹt, trổ đều 

7 Bismerthiazo   X vi khuẩn lúa sau trổ 

8 Bispyribac-sodium x X Cỏ Gđ Khi lúa 5 lá 

9 Bronopo   X vi khuẩn lúa sau trổ 

10 Buprofezin   X Rầy nâu Đòng – trổ 

11 Carbendazim *   X Lem lép hạt Lúa sắp trổ và trổ đều 

12 Carbosulfan *       X Rầy nâu, sâu đục thân Khi rầy tuổi nhỏ 

13 Cartap x X  Sâu đục thân 40-45 NSS 

15 Chlorantraniliprole x X Sâu cuốn lá, sâu đục thân    

16 Chlorfenapyr    X Sâu cuốn lá Gđ đẻ nhánh 

17 Chlorfluazuron   X     

18 Chlorpyrifos Ethyl   X Sâu đục thân 45-50 NSS 

19 Cholorantraniliprole   X Sâu cuốn lá đòng- trổ 

20 Cypermethrin x X Sâu cuốn lá, sâu đục thân  Đòng – trổ 

21 Diazinon    X Sâu đục thân 30,45 NSS. 

22 Difenoconazole   X     

23 Dimethoate    X Sâu đục thân 30,45 NSS. 

24 Dinotefuran x X     

25 Emamectin benzoat   X sâu cuốn lá lúa sau trổ 

26 Ethoxysulfuron    X Cỏ Gđ Khi lúa 5 lá 

27 Fenobucarb   X rầy nâu lúa sau trổ 

28 Fenoxanil   X Đạo ôn Trổ 

29 Fipronil   X     

30 Flubendiamide   X Sâu cuốn lá 62 - 75 

(*) Cấm sử dụng ở VN 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



DANH SÁCH HOẠT CHẤT TRỪ BỆNH CÓ QUY ĐỊNH MRL/TOLERANCE TẠI HOA KỲ TRÊN GẠO 

VÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG (TRÊN LÚA VÀ CÓ US MRL > 0.05) TẠI VIỆT NAM 

N

o 

Hoạt chất Loại nông sản Mức MRL 

(ppm) 

Loại thuốc Đăng ký tại 

VN 

Ghi chú 

4 Azoxystrobin Rice, grain 5 B x   

44 Iprodione Rice, grain 10 B x   

49 Metalaxyl Grain, cereal, group 15, 

except barley, oat and wheat 

0.1 B x   

61 Propiconazole Rice, grain 7 B x   

77 Tricyclazole Rice, grain1 3 B x   

78 Trifloxystrobin Rice, grain 3.5 B x   

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1507
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1399
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1408
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1434
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1678
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1555


DANH SÁCH HOẠT CHẤT TRỪ SÂU CÓ QUY ĐỊNH MRL/TOLERANCE TẠI HOA KỲ TRÊN GẠO 
VÀ ĐÃ CÓ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG (TRÊN LÚA VÀ CÓ US MRL > 0.05) TẠI VIỆT NAM 

No Hoạt chất Loại nông sản Mức MRL 
(ppm) 

Loại thuốc Đăng ký tại 
VN 

Ghi chú 

10 Carbaryl Rice, grain 15 S x   

14 Chlorantraniliprole Rice, grain 0.15 S x   

15 Chlorpyrifos-
methyl 

Rice, grain 6 S x   

19 Cypermethrin and 
isomers alpha-
cypermethrin and 
zeta-cypermethrin 

Rice, grain 1.5 s x   

20 Deltamethrin Grain, cereal, Group 15, 
except sweet corn 

1 S x   

23 Dinotefuran Rice, grain 9 S x   

26 Ethiprole Rice, grain1 1.7 S x   

46 Lambda-
cyhalothrin and an 
isomer gamma-
cyhalothrin 

Rice, grain 1 S x   

63 Pyrethrins Rice, grain, postharvest 3 S x   

64 Pyriproxyfen Grain, cereal, group 15 1.1 S x   

69 Spinosad Grain, cereal, group 15 1.5 S x   

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1169
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1628
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1419
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1418
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1435
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1603
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1652
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1438
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1438
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1438
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1438
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1438
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1438
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1128
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1510
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1495


DANH SÁCH HOẠT CHẤT TRỪ CỎ CÓ QUY ĐỊNH MRL/TOLERANCE TẠI HOA KỲ TRÊN GẠO 

VÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG (TRÊN LÚA VÀ CÓ US MRL > 0.05) TẠI VIỆT NAM 

No Hoạt chất Loại nông sản Mức MRL (ppm) Loại thuốc Đăng ký tại 

VN 

Ghi chú 

18 Cyhalofop-butyl Rice, grain 0.4 C x   

38 Glyphosate Rice, grain 0.1 C x   

52 Metolachlor Rice, grain 0.1 C x   

55 Pendimethalin Rice, grain 0.1 C x   

60 Propanil Rice, grain 10 C x   

65 Quinclorac Rice, grain 5 C x   

74 Thiobencarb Rice, grain 0.2 C x   

76 Triclopyr Rice, grain 0.3 C x   

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1576
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1364
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1368
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1361
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1274
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1463
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1401
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=7d34904c8257731bbf4d3172a4ae4853&ty=HTML&h=L&mc=true&n=pt40.26.180&r=PARTse40.26.180_1417


ÁP DỤNG TƯƠNG TỰ NGUYÊN TẮT NÀY 
CHO CÁC LOẠI NÔNG SẢN KHÁC: 

 

• Cây lương thực 

• Rau 

• Cây ăn quả 

• Cây công nghiệp 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Nguyên tắc chọn thuốc nhằm giảm nguy 
cơ vượt ngưỡng dư lượng 

• Ưu tiên chọn hoạt chất đã thiết lập MRL 

• Tuân thủ PHI (nếu có) để dư lượng ≤ MRL 

• Thuốc có PHI ngắn 

• Thiết lập PHI (nếu chưa có) 

• Đối với hoạt chất không có MRL 

• Có thể sử dụng giai đoạn đầu vụ 

• Tránh sử dụng vào cuối vụ 

• Thay thế bằng các sp sinh học vào cuối vụ 

• Thiết lập MRLs  
1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Website tra cứu nhanh Danh mục thuốc BVTV 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Phương pháp lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Loại thông tin/nhiệm vụ 

1 
Yêu cầu dư lượng từ nước nhập khẩu 
(MRL/Tolerances)   

2 
Dịch hại chính và biện pháp phòng trừ 
(đặc biệt ở giai đoạn sắp thu hoạch) 

4 
Danh mục thuốc BVTV cho phép sử 
dụng tại VN. 

5 Thời gian cách ly 

6 
Biện pháp sinh học thay thế trong 
khoảng thời gian cách ly 

7 Thiết lập MRLs/Tolerance 

Liên kết thực hiện nhằm giảm dư lượng thuốc BVTV trong nông sản 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Năng lực nghiên cứu về dư 

lượng thuốc BVTV trong nông 

sản tại Cục BVTV 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



• Chương trình kiểm tra ATTP (hàng nhập khẩu). 
– Vùng 1 (TQ, Ấn Độ, Thái Lan); Vùng 2 (Mỹ, Úc , Bỉ EU, 

Singapore, Korea,…); vùng 3 (Indonesia, Nam Phi, Nam Mỹ.) 

• Chương trình giám sát ATTP  nông sản sản xuất trong 
nước (hồ tiêu, gạo, xoài, thanh long)(tiêu thụ trong nước 
và xuất khẩu). 
– Tại vùng sản xuất chính 

• Chương trình điều tra cơ bản về sử dụng thuốc và dư 
lượng thuốc/hồ tiêu. 
– Tây nguyên; ĐNB; Bắc Trung bộ 

• Mẫu giám sát ATTP từ các chương trình địa phương 

• Mẫu kiểm định dư lượng từ các tổ chức, cá nhân xuất 
khẩu (hồ tiêu, gạo, CAQ,…) 

 

 

Những hoạt động liên quan đến vấn đề dư 
lượng thuốc BVTV tại PPD 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về 
dư lượng thuốc 

- Xây dựng dữ liệu dư lượng thuốc 
trừ bệnh/thanh long nhằm trình 
thiết lập Codex MRL (hợp tác với 
IR-4, USDA, Indonesia) 

- Xây dựng dữ liệu dư lượng thuốc 
trừ cỏ/lúa gạo (hợp tác với 
Eurofins, Đức) 

- Xây dựng dữ liệu dư lượng 
thuốc trừ bệnh/thanh long (hợp 
tác với Kaken, Nhật Bản) 1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu

2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Residue data generation for MRL 
establishment 

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436



Kế hoạch sắp tới  
 Nâng cao năng lực kiểm định dư lượng (chuẩn quốc tế). 

 Xây dựng phương pháp phân tích đa dư lượng chính 
xác, nhanh chóng với chi phí hợp lý 

 Tiếp tục tham gia các chương trình thử nghiệm thành 
thạo (PT) với các tổ chức QT (EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản) 

 Tiếp tục hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu dư lượng thiết 
lập MRL. 

 Thông qua các chương trình giám sát ATTP để phối 
hợp xây dựng cơ sở dữ liệu cảnh báo và các giải pháp 
điều chỉnh kịp thời. 

 Phối hợp xây dựng các quy trình sử dụng thuốc hợp lý 
nhằm giảm thiểu nguy cơ tồn dư thuốc BVTV 

96 
1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu
2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249 tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://
camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436
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