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Điều 1
Mục đích của bộ Quy tắc
Mục tiêu của bộ Quy tắc này là để thiết lập các tiêu chuẩn ứng xử tự nguyện đối với tất cả các
thực thể thuộc khối công và tư nhân có liên quan tới quản lý thuốc BVTV, đặc biệt ở những nơi
hệ thống quy định pháp luật của quốc gia về thuốc BVTV chưa đầy đủ hoặc chưa có.
1.1 Các thực thể được nhắc tới trong bộ Quy tắc này bao gồm các chính phủ, các tổ chức
quốc tế, ngành thuốc BVTV, ngành cung cấp thiết bị sử dụng thuốc BVTV, các công ty
kinh doanh thuốc BVTV, các đơn vị vận hành kiểm soát dịch hại (PCOs), ngành thực phẩm
và các ngành công nghiệp khác sử dụng hoặc có nhu câu sử dụng thuốc BVTV, những
người sử dụng thuốc BVTV và các nhóm phục vụ công như các nhóm vận động môi
trường, các nhóm người tiêu dùng và liên đoàn thương mại.
1.2 Bộ Quy tắc được thiết kế để sử dụng trong bối cảnh lấy các quy định pháp luật của từng
quốc gia làm cơ sở, từ đó các thực thể thích hợp được được đề cập trong Bộ Quy tắc này
có thể cân nhắc và quyết định liệu các hành động được đề xuất và/ hoặc các hành động
của những người khác có cấu thành các thông lệ có thể chấp nhận được hay không.
1.3 Bộ Quy tắc chỉ ra trách nhiệm được chia sẻ của nhiều khu vực của xã hội khác nhau cùng
làm việc để tối đa hoá các lợi ích có thể có được từ việc sử dụng các sản phẩm thuốc
BVTV một cách cần thiết và có thể chấp nhận được mà không tạo ra các tác động rõ rệt
không mong muốn lên sức khoẻ con người và/ hoặc môi trường. Với mục tiêu đó, tất cả
các các tham chiếu trong Bộ Quy tắc này tới một chính phủ hay các Chính phủ sẽ được
xem là áp dụng như nhau đối với các nhóm chính phủ tại khu vực cho những vấn đề trong
khuông khổ phạm vị thẩm quyền của họ.
1.4 Bộ Quy tắc cũng chỉ ra sự cần thiết thực thi các nỗ lực hợp tác giữa các chính phủ các
nước xuất khẩu và các nước nhập khẩu thuốc BVTV để thúc đẩy các phương thức thực
hành có thể giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng có thể tác động lên sức khoẻ con người và môi
trường có liên quan tới việc sử dụng thuốc BVTV, đồng thời vẫn đảm bảo tối đa hoá lợi
ích của các sản phẩm này.
1.5 Bộ Quy tắc cũng thừa nhận các chương trình đào tạo thích hợp ở tất cả các cấp độ cần
thiết là đòi hỏi rất quan trọng trong việc thực thi và theo dõi các điều khoản của Bộ Quy
tắc này. Do đó, các thực thể được đề cập trong bộ Quy tắc này nên dành ưu tiên cho các
hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực liên quan tới các điều khoản của Bộ Quy tắc.
1.6 Các tiêu chuẩn ứng xử của Bộ Quy tắc được đưa ra như sau:
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1.6.1 khuyến khích việc thực thi các hoạt động thương mại có trách nhiệm và được công
nhận rộng rãi;
1.6.2 hỗ trợ các quốc gia hiện - đang chưa thiết lập được hành lang pháp lý để kiểm soát
chất lượng và tính phù hợp của các sản phẩm thuốc BVTV trong nước - thúc đẩy
việc sử dụng các sản phẩm thuốc BVTV này một cách thận trọng và hiệu quả cũng
như xử lý các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc sử dụng;
1.6.3 thúc đẩy các phương thức thực hành giúp hạn chế những rủi ro trong suốt vòng đời
của sản phẩm thuốc BVTV với mục tiêu giảm thiểu các tác động không mong muốn
có thể có đối với sức khoẻ con người, động vật và môi trường và ngăn ngừa các
tai nạn ngộ độc gây ra từ việc xử lý, vận chuyển, cất giữ hoặc tiêu huỷ thuốc BVTV
cũng như sự có mặt của tồn dư thuốc BVTV trên thực phẩm và thức ăn chăn nuôi;
1.6.4 đảm bảo rằng thuốc BVTV được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả; đồng thời
đóng góp vào việc cải tạo một cách bền vững ngành nông nghiệp, sức khoẻ cộng
đồng và động vật cũng như môi trường;
1.6.5 ứng dụng và chấp nhận cách tiếp cận “vòng đời” trong việc quản lý thuốc BVTV để
giải quyết các khía cạnh chính liên quan tới phát triển, đăng ký, sản xuất, thương
mại, đóng gói, ghi nhãn, phân phối, lưu trữ, vận chuyển, xử lý, phun, sử dụng, tiêu
huỷ và theo dõi thuốc BVTV và tồn dư thuốc BVTV cũng như quản lý rác thải từ
thuốc BVTV và bình chứa thuốc BVTV sau sử dụng;
1.6.6 được thiết kế để thúc đẩy IPM (Integrated Pest Management - Quản lý Dịch hại
Tổng hợp) và IVM (Integrated Vector Management - Quản lý Véc tơ Tổng hợp);
1.6.7 thúc đẩy việc tham gia vào hoạt động trao đổi thông tin và các thỏa thuận quốc tế
được xác định trong Phụ lục 1, đặc biệt là Hiệp định Rotterdam về Thủ tục “Thoả
thuận Thông báo Trước” (PIC) đối với một số hóa chất và thuốc BVTV có tính nguy
hại trong thương mại quốc tế*(1).

* Số thể hiện trong ngoặc () trong tài liệu này là số tài liệu tham khảo được liệt kê tại cuối văn bản này.
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Điều 2
Giải thích từ ngữ
Trong Bộ Quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Hoạt chất là một chất/ thành phần của sản phẩm thuốc BVTV tạo ra hiệu lực tác động phòng
trừ dịch hại của sản phẩm.
Quảng cáo là các hoạt động thúc đẩy việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV thông qua các
phương tiện truyền thông in ấn và trực tuyến, bảng biển báo, trưng bày, quà tặng hoặc qua các
hình thức truyền miệng.
Dụng cụ phun thuốc là bất cứ phương tiện, vật dụng, nông cụ hoặc máy móc hỗ trợ kỹ thuật
nào được sử dụng cho việc phun thuốc BVTV.
Công nghệ phun là quá trình vận chuyển và phân phối vật lý thực tế một sản phẩm thuốc BVTV
đến sinh vật mục tiêu hoặc địa điểm mục tiêu nơi mà sinh vật mục tiêu tiếp xúc với thuốc BVTV.
Thuốc BVTV bị cấm là một loại thuốc BVTV bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức được quy định
bởi hệ thống pháp luật để bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường. Khái niệm thuốc BVTV bị
cấm cũng bao gồm một loại thuốc BVTV không được phê duyệt cấp phép sử dụng lần đầu hoặc
do ngành thuốc BVTV tự loại bỏ do thị trường hoặc do xem xét khả năng đăng ký dựa vào quá
trình phê duyệt trong nước - nơi có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc loại bỏ được thực hiện
để bảo vệ sức khỏe con người hoặc môi trường.
Co-formulant/ Chất đồng dạng có nghĩa là một thành phần không có hoạt tính của một thành
phẩm thuốc BVTV.
Bình chứa là bất kỳ vật nào dùng để đựng sản phẩm thuốc BVTV.
Tiêu huỷ là bất kỳ hoạt động nào để tái chế, trung hòa, tiêu hủy hoặc cô lập chất thải thuốc
BVTV, các bình chứa đã qua sử dụng và các vật liệu nhiễm thuốc BVTV.
Phân phối là quá trình mà thuốc BVTV được cung cấp thông qua các kênh thương mại cho các
thị trường trong nước hoặc quốc tế.
Môi trường là những vật chất xung quanh bao gồm nước, không khí, đất và các khoảng giao
giữa các vật chất đó cũng như tất cả các mối quan hệ giữa chúng và các sinh vật sống.
Tính tương đương là việc xác định sự giống nhau về mức độ tạp chất và hồ sơ độc tính cũng
như các đặc tính vật lý và hóa học, được trình bày bởi vật liệu kỹ thuật được cho là tương tự
có nguồn gốc từ các nhà sản xuất khác nhau, để đánh giá xem chúng có mức độ rủi ro tương
tự hay không.
Dịch vụ khuyến nông để chỉ tổ chức/ đoàn thể ở một quốc gia nơi chịu trách nhiệm chuyển
giao thông tin, tư vấn và đào tạo công nghệ liên quan đến những cái tiến trong hoạt động canh
tác nông nghiệp, bao gồm sản xuất, xử lý, bảo quản và tiêu thụ nông sản.
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Công thức là sự kết hợp của các thành phần khác nhau vào một sản phẩm thuốc BVTV để làm
cho sản phẩm hữu ích và hiệu quả cho mục đích công bố và phù hợp với phương thức tác động
dự kiến.
Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sử dụng thuốc BVTV bao gồm việc sử dụng thuốc
BVTV được khuyến cáo chính thức hoặc được quốc gia cho phép trong các điều kiện thực tế
cần thiết để kiểm soát dịch hại hiệu quả và đáng tin cậy. Nó bao gồm một loạt các mức độ phun
thuốc BVTV khác nhau cho tới mức cao nhất được cho phép, và được phun để đảm bảo là mức
tồn dư thuốc BVTV là nhỏ nhất có thể thực hiện được.
Nguy cơ là thuộc tính vốn có của một chất, tác nhân hoặc tình huống có khả năng gây ra những
hậu quả không mong muốn (ví dụ: các đặc tính có thể gây ra các tác động bất lợi hoặc thiệt hại
cho sức khỏe, môi trường hoặc tài sản).
Thuốc BVTV có Nguy cơ Cao (HHPs) là các loại thuốc BVTV được cho là có nguy cơ gây hại
cấp tính hoặc mãn tính ở mức độ cao đối với sức khoẻ và môi trường theo hệ thống phân loại
được quốc tế công nhận như WHO hay GHS hoặc liệt kê chúng trong các hiệp định hoặc công
ước quốc gia ràng buộc có liên quan. Ngoài ra, các loại thuốc BVTV được cho là gây ra tác hại
nghiêm trọng hoặc không thể phục hồi đối với sức khỏe hoặc môi trường trong điều kiện sử
dụng cụ thể ở một quốc gia có thể được coi là hoặc được đối xử như một loại thuốc BVTV có
nguy cơ cao.
Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là việc xem xét kỹ lưỡng tất cả các kỹ thuật kiểm soát dịch
hại hiện có và sau đó tích hợp các biện pháp thích hợp nhằm ngăn cản sự phát triển của quần
thể dịch hại và giữ việc sử dụng thuốc BVTV và các biện pháp can thiệp khác ở mức phù hợp
về kinh tế đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe con người và động vật và / hoặc môi
trường. IPM nhấn mạnh việc đảm bảo sự phát triển khoẻ mạnh của cây trồng trong khi tạo ra ít
nhất tác động có thể có đến hệ sinh thái nông nghiệp và khuyến khích áp dụng các cơ chế kiểm
soát dịch hại tự nhiên.
Quản lý véc tơ tổng hợp (IVM) có nghĩa là quá trình ra quyết định hợp lý nhằm tối ưu hoá các
nguồn lực để kiểm soát véc tơ truyền bệnh. Phương pháp này nhằm mục đích nâng cao hiệu
quả, tiết kiệm chi phí, cải thiện mức độ phù hợp và cân bằng sinh thái của các biện pháp can
thiệp kiểm soát véc tơ truyền bệnh để kiểm soát các bệnh do véc tơ tạo ra.
Tổ chức Quốc tế để chỉ một tổ chức liên chính phủ công cộng bao gồm Liên Hợp Quốc (LHQ),
các Cơ quan và Chương trình chuyên trách của LHQ, các Ngân hàng Phát triển và Trung tâm
Thành viên CGIAR, các Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc tế như IUPAC, CIPAC, SETAC.
Nhãn là phần nội dung, hình ảnh được viết, in trên, hoặc gắn liền với thuốc BVTV hoặc bình
chứa thuốc BVTV hoặc bao bên ngoài của gói bán lẻ thuốc BVTV.
Vòng đời có nghĩa là tất cả các giai đoạn mà thuốc BVTV có thể trải qua từ quá trình sản xuất
đến khi nó bị suy thoái trong môi trường sau khi sử dụng, hoặc bị tiêu huỷ như một sản phẩm
không sử dụng được nữa. Vòng đời bao gồm quy trình sản xuất, công thức, đóng gói, phân
phối, lưu trữ, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ cuối cùng một sản phẩm thuốc BVTV và / hoặc
bình chứa thuốc BVTV.
Nhà sản xuất có nghĩa là một công ty hoặc tổ chức khác trong khu vực nhà nước hoặc tư nhân
(bao gồm một cá nhân) tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc có chức năng (cho dù trực tiếp
hoặc thông qua một đại lý hoặc tổ chức được kiểm soát theo hợp đồng) sản xuất một hoạt chất
thuốc BVTV hoặc tạo ra công thức hoặc sản phẩm từ hoạt chất đó.
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Marketing/Tiếp thị là quá trình tổng thể của việc quảng bá sản phẩm, bao gồm quảng cáo, xây
dựng quan hệ cộng đồng với sản phẩm và các hoạt động truyền thông cũng như hoạt động
phân phối và bán tại các thị trường địa phương hoặc quốc tế.
Mức Dư lượng tối đa (MRL) là nồng độ tối thuốc BVTV còn lại được pháp luật cho phép hoặc
công nhận là có thể chấp nhận được trong hoặc trên thực phẩm hoặc nông sản hoặc thức ăn
gia súc.
Bao bì là bình chứa, vật dụng đựng có bao gói bảo vệ dùng để chứa sản phẩm thuốc BVTV
trong quá trình phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ cho người sử dụng.
Thiết bị bảo hộ cá nhân – PPE là bất kỳ quần áo, vật liệu hoặc thiết bị nào có tác dụng bảo vệ
người dùng hỏi việc phơi nhiễm với thuốc BVTV trong quá trình xử lý và sử dụng. Trong ngữ
cảnh của Bộ quy tắc này, nó bao gồm cả thiết bị bảo hộ và quần áo được thiết kế đặc biệt dành
riêng cho việc phun thuốc BVTV và xử lý sâu bệnh.
Dịch hại là bất kỳ loài, chủng hoặc đặc tính sinh học của thực vật, động vật hoặc tác nhân gây
bệnh gây hại cho thực vật và các sản phẩm thực vật, các vật liệu hoặc môi trường; và bao gồm
các vật trung gian ký sinh hoặc mầm bệnh cho người và động vật và động vật gây ảnh hưởng
đến sức khỏe cộng đồng.
Đơn vị Vận hành Kiểm soát Dịch hại (PCO) có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào lấy
việc sử dụng các thuốc BVTV để kiểm soát dịch bệnh như là một nghề nghiệp.
Thuốc BVTV(BVTV) có nghĩa là bất kỳ chất nào, hoặc hỗn hợp các chất có thành phần hóa
học hoặc sinh học có chức năng làm giảm, tiêu diệt hoặc kiểm soát bất kỳ dịch hại nào, hoặc
điều tiết sự phát triển của thực vật.
Quản lý thuốc BVTV là quy định pháp lý và các phương pháp kiểm soát kỹ thuật đối với tất cả
các khía cạnh trong vòng đời thuốc BVTV, bao gồm sản xuất (sản xuất và pha chế công thức),
xin cấp phép, nhập khẩu, phân phối, bán, cung ứng, vận chuyển, lưu trữ, phun và tiêu huỷ thuốc
BVTV cũng như bình chứa thuốc BVTV để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm;
đồng thời giảm thiểu các tác động không mong muốn đến sức khỏe và môi trường cũng như
mức độ phơi nhiễm của con người và động vật tới thuốc BVTV.
Chất độc là một chất có thể gây xáo trộn cấu trúc hoặc chức năng, dẫn đến bệnh tật, thương
tích hoặc tử vong khi con người, thực vật hoặc động vật hấp thụ một lượng tương đối nhỏ.
Ngộ độc/ nhiễm độc để chị sự xuất hiện của những tổn thương hoặc sự xáo trộn cấu trúc hoặc
chức năng gây ra bởi chất độc bao gồm cả tình trạng say
Sản phẩm (hoặc sản phẩm BVTV) là sản phẩm được pha chế (các) thành phần hoạt chất
thuốc BVTV và các chất đồng dạng thành một dạng sản phẩm có thể đóng gói và buôn bán.
Quản lý sản phẩm/ Product Stewardship là hoạt động quản lý có đạo đức và có trách nhiệm
đối với một sản phẩm thuốc BVTV từ khi nghiên cứu phát triển tới khi sử dụng cuối cùng ở các
khâu cuối cùng và hơn thế nữa.
Nhóm lợi ích công bao gồm (nhưng không giới hạn) các hiệp hội khoa học, nhóm nông dân, tổ
chức công dân, liên đoàn lao động cũng như các tổ chức môi trường, người tiêu dùng và sức
khỏe phi chính phủ.
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Sử dụng thuốc BVTV vì sức khỏe cộng đồng là thuốc BVTV được sử dụng để kiểm soát dịch
hại có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng. Chúng bao gồm thuốc BVTV để kiểm soát véc tơ
truyền bệnh, thuốc BVTV được sử dụng trong gia đình và thuốc BVTV để kiểm soát dịch hại
chuyên biệt (được sử dụng bởi những các đơn vị điều hành kiểm soát dịch hại trong nhà và các
khu vực công cộng).
Đăng ký là quá trình qua đó chính quyền quốc gia có trách nhiệm hoặc cơ quan quản lý tại từng
khu vực phê duyệt cho phép việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV sau khi đánh giá dữ liệu
khoa học cho thấy sản phẩm đó phù hợp với các mục đích đã quy định và không gây ra những
rủi ro không thể chấp nhận được đối với sức khỏe con người hoặc động vật hoặc môi trường
trong các điều kiện sử dụng thực tế ở quốc gia hoặc khu vực đó.
Đóng gói lại là việc chuyển/ tách thuốc BVTV từ bất kỳ bình chứa thương mại đã được cấp
phép sang bất kỳ bình chứa nào khác, thường có kích thước nhỏ hơn để tiếp tục bán lẻ.
Dư lượng là bất kỳ thành phần cụ thể nào của thuốc BVTV còn lại trong hoặc trên thực phẩm,
các sản phẩm nông sản và các loại hàng hóa khác hoặc thức ăn chăn nuôi cũng như trong môi
trường bao gồm đất, không khí và nước do sử dụng thuốc BVTV. Thuật ngữ này bao hàm bất
kỳ dẫn xuất nào của thuốc BVTV, chẳng hạn như các sản phẩm chuyển hóa, chất chuyển hóa,
sản phẩm phân hủy, sản phẩm phản ứng và các tạp chất được coi là có ý nghĩa độc hại về mặt
sinh học hoặc sinh thái học. Thuật ngữ “dư lượng thuốc BVTV” bao gồm dư lượng từ các nguồn
không xác định hoặc không thể tránh khỏi (ví dụ như ô nhiễm môi trường) cũng như các cách
sử dụng đã được xác định, được cấp phép của thuốc BVTV.
Cơ quan có thẩm quyền là cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan chịu trách nhiệm ban hành
các quy định liên quan tới BVTV và nói chung là thực thi các quy định pháp luật liên quan tới
thuốc BVTV.
Rủi ro là khả năng và mức độ nghiêm trọng của một tác động có hại đến sức khỏe hoặc môi
trường xảy ra khi một nguy cơ/ mối nguy xảy ra trong điều kiện phơi nhiễm nhất định đối với
thuốc BVTV.
Thuốc BVTV bị hạn chế nghiêm trọng có nghĩa là hầu hết việc sử dụng thuốc BVTV đó đã bị
cấm bởi cơ quan quản lý để bảo vệ sức khỏe con người hoặc môi trường, nhưng vẫn được
phép sử dụng hạn chế cho một số mục đích cụ thể. Khái niệm này bao gồm thuốc BVTV mà
việc sử dụng nó đã bị từ chối phê duyệt hoặc bị ngành thuốc BVTV tự loại bỏ do thị trường hoặc
do xem xét khả năng đăng ký dựa vào quá trình phê duyệt trong nước - nơi có bằng chứng rõ
ràng cho thấy việc loại bỏ được thực hiện để bảo vệ sức khỏe con người hoặc môi trường.
Đặc điểm kỹ thuật là các thông số và tiêu chí xác định khả năng ứng dụng vật lý và các đặc
tính vật lý và hóa học của thuốc BVTV kỹ thuật và công thức liên quan đến hồ sơ nguy cơ và
rủi ro của sản phẩm.
Đấu thầu là một yêu cầu chính thức về đấu thầu trong việc thu mua thuốc BVTV.
Độc tính là một đặc tính sinh lý hoặc sinh học xác định khả năng của một hóa chất có thể gây
hại hoặc gây thương tích cho cơ thể sống bằng các phương thức tác động khác ngoài phương
thức cơ học.
Thương nhân là bất kỳ ai tham gia vào hoạt động thương mại, bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu
và phân phối trong nước.
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Nhóm dễ bị tổn thương là những người bao gồm phụ nữ mang thai và cho con bú, bào thai,
trẻ sơ sinh và trẻ em, những người nhiễm HIV / AIDS và những người phơi nhiễm với thuốc
BVTV trong thời gian dài, công nhân và cư dân.
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Điều 3
Quản lý thuốc BVTV
3.1 Các chính phủ có trách nhiệm tổng thể trong việc đưa ra các quy định liên quan tới tính
sẵn có, phân phối và sử dụng thuốc BVTV tại quốc gia và cần phải đảm bảo phân bổ đủ
nguồn lực cho nhiệm vụ này(2)
3.2 Ngành thuốc BVTV phải tuân thủ các quy định của Bộ Quy tắc này như một tiêu chuẩn
cho việc sản xuất, phân phối, bán và quảng cáo thuốc BVTV. Điều này đặc biệt quan trọng
ở những quốc gia chưa thiết lập hoặc không có khả năng vận hành hiệu quả các cơ chế
chính sách quản lý thuốc BVTV và các dịch vụ thị giác.
3.3 Chính phủ, ngành công nghiệp và các thực thể khác được đề cập trong Bộ Quy tắc này
cần đảm bảo tuân thủ các yêu cầu trong các hiệp định quốc tế thích hợp.
3.4 Các chính phủ của các nước xuất khẩu thuốc BVTV, trong phạm vi có thể, phải đảm bảo
tuân thủ các quy tắc thực hành các hoạt động thương mại tốt trong việc xuất kẩu thuốc
BVTV, đặc biệt với các nước chưa thiết lập các cơ chế chính sách có liên quan một cách
hiệu quả.
3.5 Ngành thuốc BVTV và các thương nhân nên tuân thủ các quy trình sau đây trong quản lý
thuốc BVTV. Điều này đặc biệt quan trọng ở những quốc gia chưa thành lập hoặc không
thể vận hành hiệu quả các cơ chế chính sách và dịch vụ tư vấn đầy đủ về thuốc BVTV.
3.5.1 chỉ cung cấp các loại thuốc BVTV có chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu đóng gói
và dán nhãn tại từng thị trường cụ thể (3);
3.5.2 hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất thuốc BVTV, tuân thủ chặt chẽ các quy định
của FAO và WHO hướng dẫn về thu mua và quy trình đấu thầu (4,5);
3.5.3 đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn các công thức thuốc BVTV và việc trình bày, đóng
gói và ghi nhãn thuốc BVTV để giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng, cộng đồng và
môi trường;
3.5.4 trên mỗi gói/ bình chứa thuốc BVTV, cung cấp thông tin về sản phẩm và hướng dẫn
sử dụng bằng một hoặc nhiều hơn 1 ngôn ngữ được sử dụng chính thức tại quốc
gia và ở dạng thức thích hợp để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả sản phẩm đó, đồng
thời giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng, cộng đồng và môi trường;
3.5.5 có khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả, đi kèm với các hoạt động
stewardship cho tới người sử dụng cuối, bao gồm tư vấn và thực hiện các cơ chế
để quản lý hiệu quả thuốc BVTV quá hạn và không sử dụng cũng như các bình
chứa thuốc BVTV sau sử dụng;
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3.5.6 duy trì sự lưu tâm thích đáng cho các hoạt chất thuốc BVTV dưa vào các sản phẩm
trong suốt vòng đời của chúng, theo dõi các mục đích sử dụng chính và sự xuất
hiện của bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc sử dụng các sản phẩm đó để làm cơ
sở cho việc xác định những thay đổi và điều chỉnh cần thiết về nhãn mác, hướng
dẫn sử dụng, cách đóng gói, công thức hoặc tính sẵn có của sản phẩm.
3.6 Nên tránh sử dụng các loại thuốc BVTV mà việc xử lý và sử dụng chúng không thoải mái,
giá thành đắt đỏ hoặc không sẵn có, đặc biệt là trong trường hợp người sử dụng là những
nông hộ quy mô nhỏ và người làm nông nghiệp ở những vùng khí hậu nóng(6).
3.7 Tất cả các thực thể có liên quan được đề cập trong Bộ Quy tắc này cần có hành động phối
hợp để sản xuất và phổ biến các tài liệu tập huấn rõ ràng và phù hợp về quản lý dịch hại
thông qua tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng có sẵn cho tới các trung tâm/
dịch vụ khuyến nông, dịch vụ tư vấn nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng, các tổ chức và
nhóm nông dân, các đơn vị điều hành kiểm soát dịch hại, nhân viên y tế và các đơn vị
khác. Người sử dụng nên được khuyến khích tìm kiếm các tài liệu giáo dục này và được
hỗ trợ để hiểu rõ và làm theo các khuyến cáo trước khi xử lý và sử dụng thuốc BVTV.
3.8 Các chính phủ cần dành sự quan tâm và nỗ lực trong việc phát triển và thúc đẩy việc sử
dụng IPM / IVM. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng, cơ quan tài trợ và chính phủ cần hỗ
trợ việc phát triển các chương trình IPM / IVM quốc gia, cải thiện khái niệm và phương
thức IPM / IVM. Những hoạt động này phải dựa trên chiến lược là thúc đẩy sự tham gia
tích cực của nông dân (bao gồm cả các nhóm phụ nữ), các đơn vị khuyến nông, những
người làm nghiên cứu thực địa, cộng đồng và các đối tượng có liên quan khác trong các
khối chăm sóc sức khoẻ và các ngành khác.
3.9 Tất cả các bên liên quan, bao gồm nông dân và hiệp hội nông dân, nhà nghiên cứu IPM /
IVM, trung tâm khuyến nông, chuyên gia tư vấn cây trồng, ngành công nghiệp thực phẩm,
nhà sản xuất thuốc trừ BVTV hoá học và sinh học cũng như thiết bị phun, PCO, nhân viên
y tế cộng đồng, các nhà hoạt động môi trường và đại diện của các nhóm người tiêu dùng
và các nhóm lợi ích công cộng khác nên đóng vai trò chủ động trong việc phát triển và
thúc đẩy IPM / IVM.
3.10 Các chính phủ, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan, các cơ
quan tài trợ và quỹ nghiên cứu, nên khuyến khích và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và
phát triển các giải pháp thay thế cho các loại thuốc BVTV hiện có theo xu hướng ít rủi ro
hơn ví dụ như các chất và kỹ thuật kiểm soát dịch hại sinh học; thuốc BVTV và các phương
pháp phòng trừ sâu bệnh không hoá chất; thuốc BVTV có rủi ro gây hại rất thấp đối với
sức khỏe con người và động vật và môi trường; những loại thuốc chỉ nhắm tới mục tiêu
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nhất định, hoặc các thuốc có thể phân và chuyển hoá thành các chất vô hại sau khi sử
dụng
3.11 Các chính phủ, ngành công nghiệp thuốc và ngành cung cấp các thiết bị phun cần phát
triển và thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp sử dụng thuốc BVTV(7, 8, 9, 10, 11) và thiết
bị(12, 13, 14, 15, 16) để giảm thiểu rủi ro từ thuốc BVTV đối với sức khỏe con người và con
người và / hoặc môi trường và tối ưu hóa hiệu năng sản phẩm và hiệu quả chi phí; đồng
thời nên tổ chức đào tạo thực hành định kỳ về các hoạt động đó(17). Ngành công nghiệp
cung cấp thiết bị phun thuốc cũng cần cung cấp cho người dùng thông tin về cách bảo trì
và sử dụng thiết bị đúng cách.
3.12 Các chính phủ, ngành công nghiệp thuốc BVTV cùng các cơ quan trong nước và quốc tế
nên hợp tác để phát triển và thúc đẩy thực thi các chiến lược để ngăn ngừa và quản lý
tính kháng của dịch hại đối với thuốc BVTV nhằm kéo dài tuổi thọ và hiệu năng của các
loại thuốc BVTV có giá trị, đồng thời giảm các tác động bất lợi của việc kháng thuốc BVTV.
Điều này cần bao gồm việc xem xét các tác động của thuốc BVTV được sử dụng trong
nông nghiệp đối với sự phát triển kháng giữa các vật trung gian truyền bệnh và dịch hại
sức khỏe cộng đồng(18, 19).
3.13 Các chính phủ có hệ thống quản lý thuốc BVTV được phát triển tốt, trong khả năng có thể,
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả các chương trình đào tạo, cho các quốc gia khác
giúp họ phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý việc sử dụng thuốc BVTV trong suốt
vòng đời của sản phẩm.
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Điều 4
Kiểm nghiệm thuốc BVTV
4.1 Ngành thuốc BVTV cần
4.1.1 đảm bảo rằng mỗi hoạt chất thuốc BVTV và sản phẩm thuốc BVTV đều được thử
nghiệm đầy đủ và hiệu quả bằng các quy trình và phương pháp thử nghiệm được
công nhận để đánh giá toàn diện các đặc tính vật lý, hóa học hoặc sinh học, hiệu
năng(20, 21), hành vi, số phận, nguy cơ và rủi ro(22, 23) liên quan đến các mục đích điều
kiện sử dụng khác nhau ở các khu vực hoặc quốc gia nơi sản phẩm sẽ được dự
kiến sử dụng;
4.1.2 đảm bảo rằng các hoạt động kiểm nghiệm như vậy là được thực hiện theo các quy
trình khoa học và thực nghiệm đúng đắn; các nguyên tắc phòng thí nghiệm tốt và
hoạt động thực nghiệm tốt(24);
4.1.3 cung cấp bản sao hoặc bản tóm tắt các báo cáo gốc của các cuộc thử nghiệm đó
để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại tất cả các quốc gia nơi thuốc
BVTV được thương mại và sử dụng có thể đánh giá. Nếu việc cung cấp tài liệu dưới
dạng các bản dịch; nội dung dịch thuật cần phải được công chứng/ công nhận bởi
cơ quan có thẩm quyền;
4.1.4 đảm bảo rằng các hướng dẫn sử dụng, thông tin bao bì và nhãn, bảng dữ liệu an
toàn, quy trình kỹ thuật và các thông tin quảng cáo phản ánh chân thực kết quả của
các thử nghiệm và đánh giá khoa học trên mỗi sản phẩm;
4.1.5 khi được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền của một quốc gia, cần cung cấp
các phương pháp phân tích bất kỳ hoạt chất, chất đồng dạng hoặc các tạp chất có
liên quan hoặc công thức sản xuất, đồng thời cung cấp các tiêu chuẩn phân tích
nếu cần thiết;
4.1.6 tư vấn và cung cấp các hoạt động hỗ trợ thích hợp để tập huấn cáo nhân viên kỹ
thuật tham gia và các hoạt động phân tích. Những người tạo công thức sản phẩm
nên tích cực hỗ trợ các hoạt động này;
4.1.7 tiến hành các thử nghiệm dư lượng trước khi sản xuất, ít nhất là tuân theo các
hướng dẫn của Tiêu chuẩn Codex (Codex Alimentarius), Hướng dẫn về Thực hành
Phân tích tốt của FAO(25) và dữ liệu về dư lượng trên cây trồng(26, 27) để làm cơ sở
cho việc thiết lập giới hạn dư lượng tối đa thích hợp.
4.2 Mỗi quốc gia nên sở hữu hoặc có quyền tiếp cận phương tiện/ cơ sở vật chất để xác minh
và thực hiện kiểm soát đối với chất lượng thuốc BVTV được thương mại hoặc xuất khẩu,
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để thiết lập số lượng hoạt chất hoặc thành phần và sự ổn định của công thức, theo các
thông số kỹ thuật được khuyến nghị bởi FAO và WHO(28, 29, 30) hoặc thông số kỹ thuật quốc
gia có sẵn(31). Khi một quốc gia thiếu cơ sở vật chất phù hợp, thì cần hỗ trợ họ trong việc
tiếp cận các phòng thí nghiệm ở một quốc gia khác.
4.3 Các tổ chức quốc tế và các cơ quan khác có liên quan, trong phạm vi và nguồn lực sẵn
có, nên cân nhắc hỗ trợ việc thành lập các phòng thí nghiệm phân tích, hoặc củng cố các
phòng thí nghiệm hiện có, tại các nước nhập khẩu thuốc BVTV, trên cơ sở các quy định
quốc gia hoặc khu vực . Tất cả các phòng thí nghiệm như vậy phải được thiết lập nhằm
đảm bảo tính tính bền vững về kinh tế và kỹ thuật ngoài phạm vi được hỗ trợ bởi các tổ
chức quốc tế và các cơ quan có liên quan. Các phòng thí nghiệm này phải tuân thủ các
quy trình và hướng dẫn khoa học hợp lý về thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP), phải
có kiến thức chuyên môn cần thiết và phải có đầy đủ thiết bị phân tích và nguồn cung ứng
các chất chuẩn phân tích, dung môi, thuốc thử đã được chứng nhận và phù hợp, các
phương pháp phân tích hiện đại.
4.4 Các chính phủ xuất khẩu và các tổ chức liên quốc gia cần đóng một vai trò tích cực trong
việc hỗ trợ các nước đang phát triển đào tạo nhân sự và cung cấp hướng dẫn về việc ký
kết và tiến hành các thử nghiệm, giải thích và đánh giá dữ liệu thử nghiệm cũng như phân
tích rủi ro / lợi ích. Họ cũng nên thúc đẩy sự sẵn có tối đa của các dữ liệu đánh giá thích
hợp ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia liên quan tới nguy cơ và rủi ro của thuốc BVTV
để các quốc gia đang phát triển có thể tiếp cận và sử dụng.
4.5 Ngành thuốc BVTV và các cơ quan quản lý nên hợp tác trong việc giám sát sản phẩm sau
đăng ký và thực hiện các nghiên cứu giám sát để xác định số phận của thuốc BVTV cũng
như ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường của chúng trong điều kiện sử dụng thực tế(32).
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Điều 5
Giảm thiểu rủi ro về sức khoẻ và môi trường của
thuốc BVTV
5.1 Các chính phủ cần
5.1.1 thực thi chính sách về thuốc BVTV cùng hệ thống đăng ký và kiểm soát thuốc bảo
vệ BVTV theo Điều 6 Bộ Quy tắc này;
5.1.2 thường xuyên theo dõi, đánh giá các loại thuốc BVTV được thương mại trong nước,
cách sử dụng được công nhận và tính sẵn có của chúng đối với từng lĩnh vực, cũng
như tiến hành các đánh giá chuyên biệt khi điều này được xem là cần thiết theo các
bằng bằng chứng khoa học;
5.1.3 thực hiện các chương trình giám sát sức khỏe của những người tiếp xúc thường
xuyên với thuốc BVTV và điều tra, cũng như lập hồ sơ các trường hợp ngộ độc;
5.1.4 cung cấp hướng dẫn và chỉ dẫn cho nhân viên y tế, bác sĩ và nhân viên bệnh viện
về chẩn đoán và điều trị nghi ngờ ngộ độc thuốc cũng như về thời gian phơi nhiễm
và ngộ độc trước, đồng thời báo cáo và ghi chép các ca bệnh;
5.1.5 thiết lập dữ liệu thông tin quốc gia hoặc khu vực và cơ sở kiểm soát tại các vị trí
trọng điểm để cung cấp hướng dẫn ngay lập tức về sơ cứu và điều trị y tế; đảm bảo
các cơ sở này có thể có thể tiếp cận mọi lúc(33, 35);
5.1.6 sử dụng tất cả các phương tiện có thể để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và duy trì số
liệu thống kê về ảnh hưởng sức khỏe của thuốc BVTV và sự cố ngộ độc thuốc; sử
dụng các công cụ hài hòa nếu có sẵn và đệ trình khi thích hợp như Mẫu Báo cáo
Tai nạn Sức khoẻ Con người của Công ước Rotterdam về Thuốc BVTV Công thức
có Nguy cơ gây hại nghiêm trọng (SHPF), cho cơ quan hữu quan(34). Đảm bảo luôn
có nhân viên được đào tạo đầy đủ và các nguồn lực thích hợp để đảm bảo tính
chính xác của quá trình thu thập và lưu trữ thông tin;
5.1.7 cung cấp dịch vụ khuyến nông, dịch vụ tư vấn nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng,
nhóm và tổ chức nông dân, PCO, nhân viên y tế công cộng và các cơ quan khác
cung cấp hướng về quản lý dịch hại và/hoặc véc tơ với thông tin đầy đủ về chiến
lược và biện pháp IPM/IVM có tính thực tiễn khác nhau, các biện pháp giảm thiểu
rủi ro thuốc BVTV, cũng như tất cả các phương pháp có sẵn khác nhau có thể sử
dụng, bao gồm thông tin về rủi ro, nguy cơ và các biện pháp giảm thiểu trong trường
hợp xảy ra sự cố hoặc tai nạn;
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5.1.8 với sự hợp tác của ngành thuốc BVTV, hạn chế sự sẵn có của thuốc BVTV có thể
bán lẻ cho cộng đồng thông qua các cửa hàng không chuyên dụng; đối với các sản
phẩm ít nguy hiểm (theo phân loại nhóm U của WHO) hoặc các sản phẩm có nguy
cơ gây hại thấp và có thể sử dụng ngay mà không cần pha loãng hoặc chuẩn bị
trước, và có thể phun mà với mức độ hạn chế sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân;
5.1.9 yêu cầu rằng thuốc BVTV phải được cách ly về mặt vật lý với hàng hóa khác để
ngăn ngừa ô nhiễm hoặc nhận dạng sai, và khi thích hợp, thuốc BVTVphải được
đánh dấu rõ ràng là vật liệu nguy hiểm. Cần cố gắng hết sức để nhận ra những
nguy hiểm của việc tích trữ thuốc BVTV và thực phẩm cùng nhau;
5.1.10 sử dụng tất cả các phương tiện có thể để thu thập dữ liệu đáng tin cậy, duy trì số
liệu thống kê về môi trường và các tác động bất lợi cùng những báo cáo về sự cố
cụ thể liên quan đến thuốc BVTV. Khi được phê duyệt, các chính phủ nên gửi Mẫu
Báo cáo Sự cố Môi trường của Công ước Rotterdam về Thuốc BVTV Công thức có
Nguy cơ gây hại Nghiêm trọng (SHPF) cho các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc
gia(34). Đảm bảo luôn có nhân viên được đào tạo đầy đủ và các nguồn lực thích hợp
để đảm bảo tính chính xác của quá trình thu thập và lưu trữ thông tin;
5.1.11 thực hiện chương trình theo dõi dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm, thức ăn
chăn nuôi, nước uống, môi trường và các sinh vật xung quanh nơi sử dụng thuốc
BVTV
5.2 Kể cả nghi cơ chế kiểm soát đã được thiết lập và vận hành, ngành thuốc BVTV cần:
5.2.1 phối hợp tiến hành các đánh giá thường xuyên đối với thuốc BVTV đã được thương
mại hoá;
5.2.2 cung cấp các trung tâm kiểm soát chất độc và những nhân viên y tế được trang bị
các kiến thức về nguy cơ gây hại, mức độ độc tính của các hoạt chất, các chấy
đồng dạng và các phương pháp điều trị, sơ cứu trong trường hợp xảy ra ngộ độc;
5.2.3 cung cấp thông tin về các phương pháp trị liệu thích hợp trong trường hợp làm đổ
hoặc xảy ra tại nạn đối với thuốc BVTV;
5.2.4 thực hiện các nỗ lực cần thiết để giảm thiểu rủi ro có thể có do phơi nhiễm với thuốc
BVTV bằng cách:
5.2.4.1

tạo ra các công thức sản phẩm có hàm lượng độc tính thấp hơn;

5.2.4.2

giới thiệu các sản phẩm có bao bì/ định dạng có thể sử dụng ngay;

5.2.4.3

phát triển các phương thức và công cụ phun giúp giảm thiểu khả năng
tiếp xúc của người dùng với thuốc BVTV;

5.2.4.4

sử dụng các bình chứa có thể tái sử dụng hoặc tái làm đầy khi các hệ
thống thu gom bình chứa thuốc BVTV đã được thiết lập và vận hành;
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5.2.4.5

sử dụng các bình chứa không bắt mắt và kích thích việc tái sử dụng
và vận động không khuyến khích tái sử dụng các sản phẩm đó khi các
hệ thống thu gom bình chứa thuốc BVTV chưa được thiết lập;

5.2.4.6

sử dụng các bình chứa không bắt mắt hoặc dễ dàng có thể mở được
với trẻ em, đặc biệt các sản phẩm sử dụng nội địa;

5.2.4.7

sử dụng các dán nhãn rõ ràng và chính xác thông tin.

5.2.5 tạm dừng bán và thu hồi sản phẩm càng sớm càng tốt khi có thông tin về việc xử lý
và sử dụng sản phẩm thuốc BVTV gây ra rủi ro không thể chấp nhận khi tuân theo
hướng dẫn sử dụng hoặc khi nhận được yêu cầu hạn chế bởi Chính phủ;
5.3 Các chính phủ và ngành thuốc BVTV cần hợp tác để giảm thiểu các rủi ro của thuốc BVTV
bằng cách
5.3.1 khuyến khích việc sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với nhiệm vụ được
thực hiện, phù hợp với điều kiện khí hậu và có giá thành phải chăng(6);
5.3.2 đưa ra các quy định về bảo quản/ lưu trữ an toàn thuốc BVTV ở cấp độ bán buôn,
bán lẻ, kho hàng và trang trại(36);
5.3.3 thiết lập các dịch vụ thu gom và xử lý an toàn các bình chứa thuốc BVTV đã qua sử
dụng và xử lý lượng nhỏ thuốc BVTV còn sót lại(37);
5.3.4 bảo vệ đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động có hại của thuốc BVTV đối với môi
trường (nước, đất và không khí) và các sinh vật không phải sinh vật mục tiêu;
5.3.5 nâng cao nhận thức và hiểu biết của người sử dụng thuốc BVTV về tầm quan trọng
và cách thức bảo vệ sức khỏe và môi trường khỏi những tác động không mong
muốn có thể xảy ra của thuốc BVTV.
5.4 Các thực thể được đề cập trong Bộ Quy tắc cần xem xét tất cả các dữ kiện sẵn có và nên
thúc đẩy phổ biến thông tin về thuốc BVTV, các sử dụng dụng, quản lý rủi ro và các lựa
chọn thay thế của chúng một cách có trách nhiệm.
5.5 Khi thiết lập các cơ sở sản xuất thuốc BVTV theo tiêu chuẩn phù hợp ở các nước đang
phát triển, các nhà sản xuất và chính phủ nên hợp tác để:
5.5.1 áp dụng các tiêu chuẩn và phương thức vận hành kỹ thuật phù hợp với bản chất
của hoạt động sản xuất và các nguy cơ liên quan, đồng thời đảm bảo sự sẵn có
của thiết bị bảo vệ thích hợp;
5.5.2 thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ người lao động,
người xuanh quanh, cộng đồng lân cận và môi trường;
5.5.3 đảm bảo bố trí thích hợp các nhà máy sản xuất và công thức cũng như các kho
hàng, đồng thời giám sát và kiểm soát đầy đủ hệ thống chất thải, khí thải và nước
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thải phù hợp với các quy định của quốc gia và khu vực nếu có, hoặc theo các hướng
dẫn quốc tế có liên quan;
5.5.4 duy trì các quy trình đảm bảo chất lượng (QA) để đảm bảo tuân thủ những tiêu
chuẩn liên quan tới sản phẩm về độ tinh khiết, hiệu suất, độ ổn định và an toàn.
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Điều 6
Các yêu cầu về pháp lý và kỹ thuật
6.1 Các chính phủ cần:
6.1.1 giới thiệu chính sách và pháp luật cần thiết về quản lý thuốc BVTV, cách thức tiếp
thị và sử dụng chúng theo suốt vòng đời và đưa ra các điều khoản để phối hợp và
thực thi hiệu quả các hoạt động này, bao gồm việc thành lập các dịch vụ đào tạo,
tư vấn, khuyến nông và chăm sóc sức khỏe, sử dụng các hướng dẫn FAO và WHO
làm cơ sở, và nếu có yêu cầu, sử dụng các quy định pháp lý khác có liên quan. Để
làm như vậy, các chính phủ cần tính đến đầy đủ các yếu tố như nhu cầu của địa
phương, điều kiện xã hội và kinh tế, trình độ học vấn, điều kiện khí hậu, sự sẵn có
và khả năng chi trả của việc sử dụng thuốc BVTV và thiết bị bảo hộ cá nhân phù
hợp;
6.1.2 theo khuyến nghị của chương trình Đối tác Quốc tế về Hợp tác đối với Lao động
Trẻ em trong Nông nghiệp(b) đưa ra luật ngăn chặn việc trẻ em tham gia sử dụng
và buôn bán thuốc BVTV. Việc trẻ em sử dụng thuốc BVTV trong điều kiện làm việc
cần được bao gồm trong Danh sách Các Công việc có Nguy cơ Quốc gia theo Công
ước ILO số 182 về Các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ mà các quốc gia tham
gia đã phê chuẩn;
6.1.3 thiết lập các hệ thống pháp lý như cấp giấy phép hoặc cho phép hoạt động của đơn
vị vận hành quản lý dịch hại;
6.1.4 thiết lập cơ sở hạ tầng và quy trình đăng ký thuốc BVTV mà theo đó mỗi sản phẩm
thuốc BVTV cần được đăng ký cấp phép trước khi đưa vào sử dụng;

(b) Chương trình hợp tác với sự tham gia của: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO),
Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD), Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) của Nhóm Tư vấn về
Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR), Liên minh Quốc tế về Thực phẩm, Nông nghiệp, Khách sạn, Nhà hàng, Dịch vụ ăn
uống, Thuốc lá và Hiệp hội Công nhân Đồng minh (IUF).

18

6.1.5 tiến hành đánh giá rủi ro và đưa ra các quyết định đánh giá rủi ro dựa trên các dữ
liệu liên quan có sẵn theo như một phần của quy trình đăng ký thuốc BVTV(40)(41);
6.1.6 theo Quy trình đăng ký thuốc BVTV cần xây dựng Thực hành Nông nghiệp GAP
theo định nghĩa đã được chỉ rõ trong điều 2 đối với từng loại thuốc BVTV được đăng
ký sử dụng trong nông nghiệp;
6.1.7 sử dụng các nguyên tắc được mô tả trong Sổ tay hướng dẫn về Phát triển và Sử
dụng các thông số kỹ thuật của FAO và WHO đối với thuốc BVTV để xác định mức
độ tương đương của thuốc BVTV(28);
6.1.8 phát huy lợi thế và hợp tác với các chính phủ khác trong việc thiết lập các yêu cầu,
thủ tục và tiêu chuẩn đánh giá thuốc BVTVđược thống nhất (theo khu vực hoặc
theo nhóm quốc gia), có tính đến các hướng dẫn và tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp,
được quốc tế thống nhất và nếu có thể thì kết hợp tiêu chuẩn thành luật quốc gia
hoặc khu vực (40, 41);
6.1.9 cho phép tái đánh giá và thiết lập thủ tục cấp lại để đảm bảo việc đánh giá thuốc
BVTVluôn được thực hiện liên tục; đồng thời qua đó cho phép đưa ra các thông tư
hướng dẫn được đưa ra nhanh chóng và hiệu quả khi có các thông tin mới hoặc dữ
liệu mới về năng suất hay các rủi ro;
6.1.10 thay đổi các quy chế liên quan đến việc thu thập và ghi chép dữ liệu về xuất, nhập
khẩu, sản xuất, pha chế, số lượng và chất lượng các loại thuốc BVTV;
6.1.11 thu thập và ghi lại các dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, pha chế, chất
lượng và số lượng thuốc BVTV nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng có thể xảy ra
đối với sức khỏe con người và động vật và/hoặc môi trường, đồng thời theo dõi các
xu hướng sử dụng thuốc BVTV cho các mục đích kinh tế và các mục đích khác;
6.1.12 chỉ cho phép lưu hành các thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị ứng dụng thuốc BVTV
nếu chúng đạt chất lượng theo quy định(7,8,9,13);
6.1.13 phát hiện và kiểm soát hàng giả(c) và các giao dịch bất hợp pháp thông qua việc
chia sẻ thông tin, hợp tác liên quốc gia và các các cơ quan liên ngành;
6.1.14 các quy định và quản lý dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm phải phù hợp với
các khuyến nghị của Codex Alimentarius. Trong trường hợp không có tiêu chuẩn
Codex, nên sử dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc khu vực. Điều này cần được thực
hiện theo cách thức phù hợp với các yêu cầu của WTO và không dẫn đến các rào
cản kỹ thuật trong thương mại.
(c) Vào thời điểm hoàn thiện Quy tắc ứng xử, WHO sử dụng cách diễn đạt không đạt tiêu chuẩn / giả mạo / dán nhãn giả / làm
giả / hàng giả đối với các sản phẩm y tế
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6.2 Ngành thuốc BVTV cần:
6.2.1 đưa ra đánh giá khách quan cùng với dữ liệu hỗ trợ cần thiết về từng sản phẩm,
bao gồm cả dữ liệu đủ để hỗ trợ đánh giá rủi ro và cho phép đưa ra quyết định quản
lý rủi ro;
6.2.2 cung cấp cho các cơ quan quản lý quốc gia bất kỳ thông tin mới hoặc cập nhật nào
có thể thay đổi tình trạng quản lý của thuốc bảo vệ thực vật;
6.2.3 đảm bảo rằng thành phần hoạt tính và hợp chất của các sản phẩm thuốc BVTV đưa
ra thị trường phải tương ứng về đặc điểm nhận dạng, chất lượng, độ tinh khiết và
thành phần với các thành phần của sản phẩm thuốc BVTVđã đăng ký, được kiểm
tra, đánh giá và được ghi nhận không ảnh hưởng tới môi trường hay không độc hại;
6.2.4 đảm bảo rằng các sản phẩm thuốc BVTV dạng công thức và kỹ thuật đều phù hợp
với các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành hoặc theo các hướng dẫn khuyến nghị của
FAO;
6.2.5 xác định chất lượng và độ tinh khiết của thuốc BVTV được chào bán trên thị trường;
6.2.6 khi các vấn đề với thuốc BVTV xảy ra, hãy tự nguyện thực hiện các hành động khắc
phục và đề ra giải pháp khi được chính phủ yêu cầu;
6.2.7 cung cấp cho các cơ quan chính phủ các thông số chính xác và rõ ràng về tình hình
xuất nhập khẩu, sản xuất, pha chế, bán hàng, số lượng và chất lượng thuốc BVTV;
6.3 Cần khuyến khích các tổ chức quốc tế có liên quan và các cơ quan song phương dành ưu
tiên cao cho các yêu cầu hỗ trợ từ các nước đang phát triển chưa có đủ phương tiện và
chuyên môn cho hệ thống quản lý và kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật.
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Điều 7
Tính sẵn có và Cách sử dụng

7.1 Các cơ quan quản lý có trách nhiệm cần đặc biệt chú ý đến việc việc soạn thảo luật hay
các văn bản hướng dẫn về tính khả dụng và cách sử dụng thuốc BVTV. Các hướng dẫn
này cần phù hợp với chuyên môn và các chương trình hướng dẫn người sử dụng. Các
giới hạn trong việc đưa ra quyết định về sự sẵn có và sử dụng thuốc BVTV được dựa trên
nhiều yếu tố và nên được quyết định chủ động bởi mỗi quốc gia.
7.2 Khi xác định rủi ro và mức độ hạn chế phù hợp với sản phẩm, các cơ quan có trách nhiệm
phải cân nhắc tới công thức, phương thức áp dụng và công dụng của sản phẩm. Các
chính phủ nên lưu ý và xem xét sử dụng Hệ thống Hài hoà Toàn cầu về Phân loại và Ghi
nhãn Hoá chất (GHS)45 hoặc Danh mục Phân loại chất độc của Tổ chức Y tế thế giới WHO
làm cơ sở cho các biện pháp quản lý và phân loại các mức độ nguy cơ tương ứng với các
biểu tượng nguy hiểm được nhận biết rõ ràng.
7.3 Các thuốc BVTV có sẵn có thể giới hạn bởi các cơ quan có trách nhiệm theo nhiều cách
khác nhau, chẳng hạn không đăng ký một sản phẩm, hạn chế cho phép một nhóm người
sử dụng hoặc sử dụng cho một số mục đích nhất định theo tiêu chuẩn đánh giá cấp nhà
nước về các mối nguy hại liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.
7.4 Ngành công nghiệp và các chính phủ phải đảm bảo rằng tất cả các loại thuốc BVTV được
phép lưu hành đều được đóng gói và dán nhãn đúng cách phù hợp với FAO/WHO hoặc
các hướng dẫn liên quan khác về đóng gói và ghi nhãn(3) và đúng với các quy định phù
hợp của quốc gia hoặc khu vực.
7.5 Việc cấm nhập khẩu, phân phối, mua bán thuốc BVTV có nguy cơ cao có thể được xem
xét khi các đánh giá rủi ro, các biện pháp giảm thiểu rủi ro hoặc do thực hành tiếp thị thực
hiện và kết luận không đủ để đảm bảo rằng sản phẩm có thể được xử lý mà không có rủi
ro không thể chấp nhận được đối với con người và môi trường.
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Điều 8
Phân phối và Thương mại
8.1 Chính phủ nên:
8.11

xây dựng các chính sách và thực hiện các thủ tục cấp phép liên quan đến việc mua
bán thuốc bảo vệ thực vật, để đảm bảo rằng những người liên quan có khả năng
cung cấp cho người mua lời khuyên hợp lý về giảm thiểu rủi ro, cũng như sử dụng
đúng và hiệu quả;

8.12

khuyến khích và có thể mở rộng khả năng cung ứng theo định hướng thị trường,
thay vì do chính phủ đề xuất để giảm khả năng tích lũy dư thừa. Tuy nhiên, khi
chính phủ, các cơ quan giám sát, các chương trình viện trợ hoặc các cơ quan khác
mua thuốc BTVT, quy trình mua bán phải dựa trên hướng dẫn của FAO và WHO
về đấu thầu và mua bán thuốc BVTV(4,5);

8.13

đảm bảo rằng bất kỳ khoản trợ cấp hoặc quyên góp thuốc BVTVnào không dẫn đến
việc sử dụng quá mức hoặc không hợp lý có thể làm chuyển hướng quan tâm đến
các biện pháp thay thế bền vững hơn.

8.2 Ngành thuốc BVTVnên:
8.2.1 thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng thuốc BVTVđược kinh doanh
trên toàn cầu ít nhất phải tuân theo;
8.2.2 các công ước quốc tế liên quan và khu vực, tiểu khu vực hoặc các quy định quốc
gia;
8.2.3 các thông số kỹ thuật liên quan được xây dựng theo khuyến nghị của FAO hoặc
WHO;
8.2.4 các nguyên tắc thể hiện trong GHS và FAO liên quan, và/hoặc theo hướng dẫn của
WHO về phân loại và ghi nhãn;
8.2.5 các quy tắc và quy định về đóng gói, đánh dấu và vận chuyển do các Khuyến nghị
của Liên hợp quốc về Vận chuyển hàng nguy hiểm(48) và các tổ chức quốc tế liên
quan đến các phương thức vận tải cụ thể đưa ra (ví dụ: ICAO(d), IMO(e), RID(f),
ADR(g) và IATA(h)).
8.2.6 đảm bảo rằng thuốc BVTVđược sản xuất để xuất khẩu phải tuân theo các yêu cầu
và tiêu chuẩn chất lượng tương tự như các sản phẩm trong nước tương đương;
8.2.7 đảm bảo rằng thuốc BVTVdo một công ty con sản xuất hoặc pha chế đáp ứng các
yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp. Những điều này phải phù hợp với yêu
cầu của quốc gia chủ quan và của công ty mẹ;
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8.2.8 khuyến khích các cơ quan nhập khẩu, các đơn vị sản xuất thuốc thành phẩm cấp
quốc gia hoặc khu vực và các tổ chức thương mại tương ứng hợp tác để đạt được
các thông lệ công bằng cũng như các hoạt động tiếp thị và phân phối nhằm giảm
rủi ro do thuốc BVTVgây ra, và hợp tác với các cơ quan chức năng để loại bỏ mọi
hành vi phi đạo đức trong ngành;
8.2.9 thừa nhận rằng một nhà sản xuất và phân phối thuốc BVTVcó thể cần phải thu hồi
khi việc sử dụng, theo khuyến cáo, có nguy cơ không thể chấp nhận được đối với
sức khỏe con người và động vật hoặc môi trường, và hành động theo đó;
8.2.10 nỗ lực để đảm bảo rằng thuốc BVTVđược mua bán bởi các đơn vị tổ chức có uy
tín, hoặc tốt nhất nên là thành viên của một tổ chức thương mại được công nhận;
8.2.11 đảm bảo rằng các đơn vị liên quan đến việc bán thuốc BVTVđược đào tạo đầy đủ,
có giấy phép hoặc giấy phép phù hợp của chính phủ (nếu có) và có quyền truy cập
vào đủ thông tin, chẳng hạn như bảng dữ liệu an toàn để họ có thể cung cấp cho
người mua lời khuyên về giảm thiểu rủi ro cũng như sử dụng hợp lý và hiệu quả;
8.2.12 cung cấp các loại bao bì với kích cỡ theo đúng tiêu chuẩn quốc gia, tiểu vùng hoặc
khu vực, phù hợp với nhu cầu của nông dân, các hộ gia đình quy mô nhỏ và các
nhóm tiêu dùng khác để giảm thiểu rủi ro và nguy cơ người bán đóng gói lại các
sản phẩm trong các thùng chứa không có nhãn hoặc không phù hợp;
8.2.13 không cố ý cung cấp thuốc BVTV bị hạn chế sử dụng cho các nhóm người dùng cụ
thể để bán cho những người sử dụng trái phép.
8.3 Người thu mua thuốc BVTV phải thiết lập các thủ tục mua hàng để ngăn chặn tình trạng
cung vượt quá cầu thuốc BVTVvà xem xét các yêu cầu liên quan đến dịch vụ bảo quản,
phân phối và tiêu hủy thuốc BVTVtrong hợp đồng mua bán(4, 5).

(d) Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.
(e) Tổ chức Hàng hải Quốc tế.
(f) Các quy định liên quan đến việc vận chuyển quốc tế hàng nguy hiểm bằng đường sắt.
(g) Hiệp định Châu Âu liên quan đến việc vận chuyển quốc tế hàng nguy hiểm bằng đường bộ.
(h) Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế.
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Điều 9
Trao đổi thông tin
9.1 Các chính phủ nên:
9.1.1 thúc đẩy việc thiết lập hoặc củng cố mạng lưới trao đổi thông tin về thuốc BVTVvà
IPM / IVM thông qua các tổ chức quốc gia, các tổ chức quốc tế, khu vực và tiểu
vùng và nhóm lợi ích công cộng;
9.1.2 tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan pháp lý và đơn
vị triển khai để tăng cường hợp tác. Thông tin cần trao đổi bao gồm:
9.1.2.1

các hành động được thực hiện để cấm hoặc hạn chế nghiêm trọng thuốc
BVTV theo thứ tự để bảo vệ sức khỏe con người hoặc môi trường và
thông tin bổ sung khi có yêu cầu;

9.1.2.2

thông tin khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quy định và pháp luật liên quan đến
thuốc BVTV bao gồm các dữ liệu về mức độ an toàn và bảo vệ môi trường
cũng như mức độ độc hại;

9.1.2.3

các nguồn lực và chuyên gia trong ngành liên quan đến các hoạt động
quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

9.1.2.4

các trường hợp buôn bán thuốc BVTV nhái(i) và bất hợp pháp;

9.1.2.5

dữ liệu về sự cố nhiễm độc và ô nhiễm môi trường.

9.2 Ngoài ra, các chính phủ được khuyến khích phát triển:
9.2.1

luật cho phép công chúng tiếp cận thông tin về rủi ro thuốc BVTVvà quy trình quản
lý, đồng thời bảo vệ an toàn tài sản trí tuệ;

9.2.2

các thủ tục hành chính nhằm cung cấp sự minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi
cho sự tham gia của công chúng vào quá trình quản lý, đồng thời bảo vệ quyền
sở hữu trí tuệ;

(i) Vào thời điểm hoàn thiện Quy tắc ứng xử, WHO sử dụng cách diễn đạt không đạt tiêu chuẩn / giả mạo / dán nhãn giả / làm
giả / hàng đối với các sản phẩm y tế
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9.3 Các tổ chức quốc tế, trong nguồn lực và khả năng cho phép, cần cung cấp thông tin về
các loại thuốc BVTV cụ thể (bao gồm hướng dẫn về phương pháp phân tích) thông qua
việc cung cấp các tài liệu, tờ thông tin, đào tạo và các phương tiện thích hợp khác.
9.4 Tất cả các thực thể được nêu trong Bộ luật này phải:
9.4.1 hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin và tạo điều kiện tiếp cận thông tin về các vấn đề
bao gồm các nguy cơ và rủi ro của thuốc trừ sâu, tồn dư thuốc BVTV trong thực
phẩm, nước uống và môi trường, việc sử dụng thuốc BVTV trong hay ngoài các
sản phẩm phi thực phẩm, IPM/IVM, hiệu quả của thuốc BVTV, các lựa chọn thay
thế thuốc BVTV độc hại cao và các quy định liên quan và hoạt động chính sách;
9.4.2 khuyến khích sự hợp tác giữa các nhóm lợi ích công, tổ chức quốc tế, chính phủ và
các bên liên quan khác để đảm bảo rằng các quốc gia được cung cấp thông tin cần
thiết để đáp ứng các mục tiêu của Bộ luật.
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Điều 10
Dán nhãn, đóng gói bao bì bảo quản và tiêu huỷ
10.1 Tất cả các thùng chứa thuốc BVTV nên được dán nhãn rõ ràng theo đúng quy định liên
quan hoặc theo GHS

(45)

và/hoặc theo hướng dẫn của FAO/WHO về việc thực hành dán

nhãn thuốc BVTV(3)
10.2 Ngành thuốc BVTV nên sử dụng các nhãn:
10.2.1 tuân thủ các yêu cầu đăng ký và bao gồm các khuyến nghị nhất quán với các
khuyến nghị của các cơ quan có liên quan tại quốc gia sở tại;
10.2.2 bao gồm các ký hiệu và hình tượng thích hợp bất cứ khi nào có thể, với các từ
báo hiệu hoặc các cụm từ nguy hiểm và rủi ro, cùng với các hướng dẫn, cảnh
báo và đề phòng bằng văn bản với ngôn ngữ hoặc từ ngữ thích hợp;
10.2.3 tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc, trong trường hợp
không có các tiêu chuẩn quốc gia chi tiết, có thể sử dụng GHS, hướng dẫn của
FAO / WHO về ghi nhãn thuốc BVTV và các yêu cầu ghi nhãn quốc tế có liên
quan khác;
10.2.4 bao gồm, bằng ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ thích hợp, một cảnh báo nghiêm
cấm việc tái sử dụng các vật chứa thuốc BVTV và hướng dẫn khử nhiễm và loại
bỏ an toàn các chai/bao bì đã qua sử dụng;
10.2.5 xác định từng lô hoặc lô sản phẩm bằng số hoặc chữ có thể hiểu được mà không
cần tham chiếu mã bổ sung;
10.2.6 thể hiện rõ ràng ngày phát hành (tháng và năm) của lô sản xuất (28), hạn sử dụng
(nếu thích hợp) và chứa thông tin liên quan về độ ổn định bảo quản của sản
phẩm.
10.3 Ngành thuốc BVTV, hợp tác với chính phủ, nên đảm bảo rằng:
10.3.1 Việc đóng gói, bảo quản và tiêu hủy thuốc BVTVvề nguyên tắc tuân theo các hướng
dẫn hoặc quy định liên quan của FAO, UNEP, WHO(36, 37, 38, 49,51, 53, 54, 55) hoặc các
hướng dẫn quốc tế khác, nếu có;
10.3.2 việc đóng gói hay đóng gói lại chỉ được thực hiện tại các cơ sở được cấp phép và
tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn theo kiến nghị của các cơ quan có trách nhiệm.
Trong đó nêu rõ nhân viên phải được bảo vệ đầy đủ chống lại các nguy cơ độc hại;
các biện pháp thích hợp được thực hiện để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường;
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các sản phẩm thu hồi sẽ được đóng gói và dán nhãn thích hợp và hàm lượng sẽ
phải phù hợp với chất lượng tiêu chuẩn liên quan.
10.4 Các chính phủ cần thực hiện các biện pháp quy định cần thiết để cấm đóng gói lại hoặc
chiết xuất bất kỳ loại thuốc BVTV nào vào thực phẩm, đồ uống, thức ăn gia súc hoặc các
vật chứa không phù hợp khác và thực thi nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt nhằm
ngăn chặn hiệu quả các hành vi đó.
10.5 Các chính phủ, với sự hỗ trợ của ngành thuốc BVTV và hợp tác đa phương, nên đánh giá,
kiểm kê các kho lưu trữ thuốc BVTV không thể sử dụng hoặc đã quá hạn và các bao bì đã
sử dụng. Qua đó thiết lập và lên kế hoạch hành động để xử lý hoặc tiêu huỷ an toàn và
khắc phục trong các khu vực bị nhiễm và ghi lại những hoạt động này.
10.6 Chính phủ nên đảm bảo rằng việc xử lý và tiêu huỷ các rác thải thuốc BVTV nguy hiểm
được thực hiện một cách an toàn với môi trường và phù hợp với các nguyên tắc khu vực,
quốc gia, các tiêu chuẩn quốc tế liên quan và Hiệp định Môi trường đa quốc gia, cụ thể là
Công ước Basel(52).
10.7 Ngành thuốc BVTV nên hợp tác đa phương, hỗ trợ việc tiêu huỷ các loại thuốc BVTV trong
danh mục cấm, hoặc quá hạn và các vật chứa thuốc BVTV đã qua sử dụng theo phương
pháp an toàn với môi trường, bao gồm cả việc tái sử dụng hoặc tái chế với mức độ rủi ro
thấp nhất nếu chấp thuận và phù hợp.
10.8 Chính phủ, ngành thuốc BVTV, các tổ chức quốc tế, cộng động nông nghiệp và các
chương trình quản lý vector nên thực hiện các chính sách và triển khai việc thực hiện ngăn
chặn các hành động dự trữ thuốc BVTV quá hạn hoặc các vật chứa thuốc BVTV đã qua
sử dụng (49).
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Điều 11
Tiếp thị (Marketing)
11.1 Chính phủ nên phê duyệt và thực hiện các điều luật quy định việc tiếp thị các loại thuốc
BVTV trên các phương tiện truyền thông để đảm bảo phù hợp với các điều kiện đăng ký
liên quan đến các hướng dẫn dán nhãn và phòng ngừa, đặc biệt đối với những quy định
liên quan đến việc bảo trì và sử dụng hợp lý thiết bị ứng dụng, thiết bị bảo hộ cá nhân phù
hợp, các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương và các nguy
hiểm khi tái sử dụng các thùng chứa thuốc BVTV(47).
11.2 Ngành thuốc BVTV nên đảm bảo rằng:
11.2.1

tất cả các thông tin quảng cáo đều được kiểm tra kỹ thuật;

11.2.2

các quảng cáo không chứa các câu hoặc hình ảnh thuyết minh nào có thể trực
tiếp hoặc hàm ý, thiếu sót, mơ hồ hoặc tuyên bố phóng đại, có khả năng gây hiểu
lầm cho người mua, đặc biệt là về tính “an toàn” của sản phẩm, đặc tính tự nhiên,
thành phần của sản phẩm hoặc sự phù hợp để sử dụng, sự công nhận hoặc phê
duyệt chính thức;

11.2.3

thuốc BVTV bị hạn chế sử dụng hoặc chỉ được sử dụng bởi nhóm tổ chức cá
nhân đã được huấn luyện hoặc đăng ký thì không được tiếp thị quảng cáo công
khai; ngoại trừ việc tiếp thị cho nhóm người/ tổ chức trên; hoặc các quảng cáo
phải nêu nổi bật được nội dung hạn chế.

11.2.4

cá nhân hay công ty ở một quốc gia bất kỳ không cùng lúc tiếp thị các thành phần
hoạt tính khác nhau hoặc kết hợp các thành phần dưới cùng một nhãn hiệu sản
phẩm/thương phẩm;

11.2.5

quảng cáo không khuyến khích sử dụng với mục đích khác với mục đích đã được
phê duyệt ghi trên nhãn sản phẩm;

11.2.6

các tài liệu tiếp thị không bao gồm các hướng dẫn/khuyến nghị khác với các quy
định theo luật quốc gia;

11.2.7

quảng cáo không trình bày sai các kết quả nghiên cứu, các trích dẫn từ tài liệu
nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hay thuật ngữ khoa học chuyên môn để dẫn
chứng hoặc đưa ra những tuyên bố khoa học không có thật;

11.2.8

tuyên bố về sự an toàn, bao gồm các tuyên bố như “an toàn”, “không gây độc”,
“không có hại”, “không độc hại, “thân thiện với môi trường” hoặc “phù hợp với
IPM/IVM” không được ghi trên nhãn, tờ rơi hoặc tài liệu công khai khác, có hoặc
không có cụm từ đủ điều kiện như “khi được sử dụng theo chỉ dẫn”. [Tuy nhiên,
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tài liệu tham khảo để sử dụng trong các chương trình IPM/IVM được chỉ định có
thể được bao gồm nếu được cơ quan quản lý xác nhận và công bố đủ điều kiện];
11.2.9

không đưa ra các thông tin so sánh nguy hiểm, rủi ro hoặc “an toàn” của các loại
thuốc BVTV khác nhau hoặc các hợp chất khác nhau;

11.2.10 không đưa ra các tuyên bố gây hiểu nhầm về mức độ hiệu quả của sản phẩm;
11.2.11 không đưa ra các tuyên bố về đảm bảo hoặc ngụ ý đảm bảo như “đảm bảo năng
suất cao hơn hoặc lợi nhuận cao hơn” trừ khi có các bằng chứng xác thực chứng
minh những tuyên bố đó;
11.2.12 quảng cáo không có bất kỳ hình ảnh mô tả trực quan nào về các hoạt động tiềm
ẩn nguy hiểm, chẳng hạn như trộn hoặc sử dụng thuốc BVTV mà không có đủ
quần áo bảo hộ, sử dụng gần thực phẩm hoặc sử dụng bởi hoặc gần trẻ em;
11.2.13 tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại thu hút sự chú ý đến các cụm từ và biểu
tượng cảnh báo thích hợp như được trình bày trong hướng dẫn ghi nhãn GHS
và FAO/WHO(3);
11.2.14 tài liệu tập huấn thuốc BVTV cần sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu đối với người sử
dụng và cung cấp đầy đủ các thông tin về cách thực hành/sử dụng đúng thuốc
BVTV bao gồm các tuân thủ về tỷ lệ pha trộn/ ứng dụng theo khuyến nghị, tần
suất phun thuốc và khoảng thời gian ủ/chờ trước khi thu hoạch;
11.2.15 không được so sánh sai hoặc gây nhầm lẫn với các loại thuốc BVTV khác;
11.2.16 tất cả nhân viên tham gia xúc tiến bán hàng đều được đào tạo đầy đủ và có đủ
kiến thức kỹ thuật để trình bày thông tin đầy đủ, chính xác và hợp lệ về các sản
phẩm được chào bán;
11.2.17 các quảng cáo khuyến khích người mua hoặc người sử dụng đọc kỹ nhãn/hướng
dẫn sử dụng hoặc có nhãn dễ hiểu với những người khó khăn trong việc đọc;
11.2.18 các hoạt động quảng cáo và khuyến mại không nên bao gồm các quà tặng hay
ưu đãi không phù hợp để khuyến khích việc mua thuốc BVTV.
11.3 Các tổ chức quốc tế và các nhóm công chúng quan tâm nên lưu ý về sự thay đổi từ Điều
này.
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Điều 12
Giám sát và Tuân thủ Bộ Quy tắc

12.1 FAO, WHO và UNEP nên công bố Bộ Quy tắc và thực hiện giám sát thông qua các hoạt
động hợp tác của tất cả các tổ chức, đơn vị, cá nhân được đề cập trong Bộ Quy tắc này.
12.2 Các cơ quan chính phủ, ngành thuốc BVTV và các tổ chức khác liên quan trong việc quy
định, sản xuất, phân phối và sử dụng thuốc BVTV cần nắm vững nội dung trong Bộ Quy
tắc này. Bởi đây là nhóm người có vai trò thúc đẩy và khuyến khích thực hành quản lý và
dịch hại bền vững; hiểu được vai trò chung trong việc hợp tác để đảm bảo đạt được các
mục tiêu mà Bộ Quy tắc này đề ra.
12.3 Tất cả các thực thể được đề cập trong Bộ Quy tắc này phải đề cao các nguyên tắc và đạo
đức đã được liệt kê, bất kể khả năng của các thực thể khác trong việc tuân thủ Bộ Quy
tắc. Ngành thuốc BVTVnên hợp tác toàn diện trong việc tuân thủ Quy tắc và thúc đẩy các
nguyên tắc và đạo đức được nêu rõ trong Bộ Quy tắc, bất kể khả năng của chính phủ
trong việc tuân thủ Bộ Quy tắc.
12.4 Tất cả các quy định pháp lý liên quan, cho dù là lập pháp, hành chính, tư pháp hay phong
tục, xử lý trách nhiệm pháp lý, bảo vệ người tiêu dùng, bảo tồn, kiểm soát ô nhiễm và các
vấn đề liên quan khác, phải được áp dụng nghiêm ngặt; riêng biệt với bất kỳ biện pháp
nào được thực hiện liên quan đến việc tuân thủ Bộ luật này.
12.5 Chính phủ và các tổ chức khác có liên quan nên lưu ý:
12.5.1 khuyến khích tuân thủ các điều khoản quy định trong bất kỳ văn kiện quốc tế liên
quan nào liên quan đến quản lý hóa chất, bảo vệ môi trường và sức khỏe, phát triển
bền vững và thương mại quốc tế, liên quan đến Bộ Quy tắc này.
12.5.2 được khuyến khích tham gia hoặc tiếp cận các công cụ để đánh giá tính thích hợp
của việc làm đó càng sớm càng tốt trong trường hợp chưa tham gia.
12.6 FAO, WHO, UNEP và các tổ chức quốc tế có liên quan khác cần hỗ trợ đầy đủ cho việc
tuân thủ Quy tắc.
12.7 Ngành thuốc BVTVđược mời cung cấp báo cáo cho Tổng giám đốc FAO, WHO và Giám
đốc điều hành UNEP về các hoạt động quản lý sản phẩm của mình liên quan đến việc
tuân thủ Quy tắc(56).
12.8 Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức liên quan khác được mời giám sát cho các hoạt
động liên quan đến việc thực hiện Quy tắc và báo cáo các hoạt động này cho Tổng giám
đốc FAO, WHO và Giám đốc điều hành của UNEP(56).
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12.9 Các cơ quan chủ quản của FAO, WHO và UNEP nên định kỳ đánh giá mức độ phù hợp
và hiệu quả của Quy tắc. Bộ Quy tắc này luôn được cập nhật theo yêu cầu, bởi sự tiến bộ
của khoa học kỹ thuật, kinh tế và xã hội.
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