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Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giám định Vinacontrol TP. Hồ 

Chí Minh. 

Căn cứ đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giám định 

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh và kết quả kiểm tra thực tế về xử lý dăm gỗ xuất 

khẩu bằng biện pháp phun các loại thuốc bảo quản lâm sản và khử trùng kho của 

Công ty, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giám định 

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q. 

3, TP. Hồ Chí Minh được thực hiện xử lý dăm gỗ xuất khẩu bằng biện pháp 

phun các loại thuốc bảo quản lâm sản và khử trùng kho gồm: Cislin 2.5EC và 

Cease 25EC (hoạt chất Deltamethrin min 98%); KAntiborer 10EC (hoạt chất 

Cypermethrin min 90%); Actellic® 50EC (hoạt chất Pirimiphos-methyl min 

88%) với quy mô tối đa 500.000 m
2
/năm đến hết ngày 27/6/2027. 

2. Yêu cầu Công ty phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về quản lý và sử 

dụng thuốc BVTV, quy trình kỹ thuật đã đăng ký với Cục BVTV cũng như quy 

định về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.  

3. Chỉ được bảo quản các loại thuốc nêu trên tại những kho đáp ứng điều 

kiện về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo môi trường theo quy định. 

4. Việc xử lý phải chịu sự giám sát của cơ quan kiểm dịch thực vật, kiểm 

tra định kỳ hoặc đột xuất của Cục BVTV và phải chịu trách nhiệm về kết quả xử 

lý. 

5. Trong trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ, quy mô xử lý, quy trình kỹ 

thuật, loại thuốc xử lý hoặc mẫu Giấy chứng nhận phun thuốc bảo quản dăm gỗ, 

Công ty phải báo cáo về Cục BVTV bằng văn bản. 

6. Hàng năm Công ty phải báo cáo thực hiện việc xử lý dăm gỗ xuất khẩu 

về Cục BVTV theo quy định. 

Vậy, Cục BVTV thông báo để Công ty biết và thực hiện. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT, KDTV. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

                    Hoàng Trung 
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