
  BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-BVTV-KH         Hà Nội, ngày    tháng    năm 2023 

                                                         QUYẾT ĐỊNH 

       Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 1 năm 2023 

 CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Căn cứ vào Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật; 

Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-BVTV-KH ngày 6/9/2022 về việc giao 

nhiệm vụ xây dựng TCCS (đợt 2) năm 2022; công văn số 3894/BVTV- KH ngày 

20/12/2022 về việc giao nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đợt 4 - năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4053/QĐ-BVTV-KH ngày 26/12/2022 của Cục Bảo 

vệ thực vật về việc thành lập hội đồng nghiệm thu tiêu chuẩn cơ sở năm 2022 

(đợt 7); 

Căn cứ công văn số 45/KĐKNPB-KĐCLDL ngày 08/03/2023 của Trung 

tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc; công văn số 

21/KĐKNTPN-KĐ ngày 06/3/2023 của Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm 

thuốc bảo vệ thực vật phía Nam về việc đề nghị ban hành tiêu chuẩn cơ sở năm 2023;  

Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu tiêu chuẩn cơ sở năm 2022 (đợt 7) 

và Trưởng phòng Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành 45 tiêu chuẩn cơ sở về lĩnh vực kiểm định thuốc bảo vệ 

thực vật tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  



Điều 3. Phòng Kế hoạch, Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc 

bảo vệ thực vật phía Bắc, Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ 

thực vật phía Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Phòng HTQT và TT (đăng website); 

- Phòng Thuốc Bảo vệ thực vật; 

- Phòng Thanh tra, Pháp chế; 

- Lưu: VT, KH. 

CỤC TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC. DANH SÁCH TIÊU CHUẨN CƠ SỞ BAN HÀNH ĐỢT 1 - 

NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVTV-KH ngày     tháng   năm 2023 

của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật) 

TT Tên tiêu chuẩn Số hiệu tiêu chuẩn 
Phương thức 

xây dựng 

Lĩnh vực 

1 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng 

Tefuryltrione bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 831: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

2 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng 

Prohexadione calcium bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 832: 2023/BVTV 

 

Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

3 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Bentazone bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 833: 2023/BVTV 
 Soát xét TC 

06/2003-CL 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

4 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Fenoxaprop-P-Ethyl bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 834: 2023/BVTV 
 Soát xét TC  

01/2002- CL 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

5 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Imazapic bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu năng cao 

TCCS 835: 2023/BVTV 
Soát xét TC 

03/CL: 2004 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

6 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Thiosultap-sodium bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao. 

TCCS 836: 2023/BVTV 
Soát xét TC 

09/CL:2007 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

7 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Polysaccharide bằng phương 

pháp khối lượng. 

TCCS 837: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

8 Thuốc bảo vệ thực vật - Xác TCCS 838: 2023/BVTV Xây dựng mới Kiểm định 



định hàm lượng hoạt chất 

Flumetsulam bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

Thuốc BVTV 

9 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Pydiflumetofen bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 839: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

10 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Flumorph bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 840: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

11 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Teflubenzuron bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 841: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

12 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Acifluorfen bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 842: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

13 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Flutolanil bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 843: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

14 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Tembotrione bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 844: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

15 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Fluoroglycofen bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 845: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

16 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Spiropidion bằng phương 

TCCS 846: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 



pháp sắc ký khí 

17 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất D-

Limonene bằng phương 

pháp sắc ký khí 

TCCS 847: 2023/BVTV Xây dựng mới 
Kiểm định 

Thuốc BVTV 

18 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Diniconazole bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 848: 2023/BVTV 
 Soát xét TC  

03/2002-CL 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

19 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Metiram complex bằng 

phương pháp chuẩn độ 

TCCS 849: 2023/BVTV 
 Soát xét TC: 

04/2003-CL 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

20 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Nicotine bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu năng cao. 

TCCS 289:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

289:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

21 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

emamectin benzoate bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 66:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

66:2013/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

22 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Gentamicin bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao. 

TCCS 325:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

325:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

23 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Polyoxins bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 677:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

677:2017/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

24 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Benthiavalicarb bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 759:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

759:2019/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

25 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

validamycin A bằng phương 

TCCS 217:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

217:2014/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 



pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

26 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 1- 

naphthyl acetic acid (NAA) 

bằng phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao 

 TCCS 341:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

341:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

27 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Clopyralid bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 300:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

300:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

28 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Dalapon bằng phương pháp 

chuẩn độ 

TCCS 200:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

200:2014/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

29 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Dicamba bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu năng cao 

TCCS 308:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

308:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

30 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Diphacinone bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

 TCCS 432:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

432:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

31 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Fomesafen bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

 TCCS 701:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

701:2018/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

32 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Halosulfuron methyl bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 644:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

644:2017/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

33 

 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Haloxyfop-r-methyl ester 

bằng phương pháp sắc ký 

lỏng hiệu năng cao 

TCCS 512:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

512:2016/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

34 
Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 
TCCS 514:2023/BVTV 

Soát xét TCCS 

514:2016/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 



Imazethapyr bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

35 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Iminoctadine bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 327:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

327:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

36 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Kanamycin bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 434:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

434:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

37 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Mepiquate Chloride bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

 TCCS 726:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

726:2018/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

38 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Pyrazosulfuron ethyl bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 32:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

32:2011/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

39 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Trifloxysulfuron bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

 TCCS 348:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

348:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

40 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Prochloraz bằng phương 

pháp sắc ký khí 

TCCS 45:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

45:2012/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

41 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Oxytetracycline bằng 

phương pháp sắc ký lỏng 

hiệu năng cao 

TCCS 345:2023/BVTV 
Soát xét TCCS 

345:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

42 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Streptomycin bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

 TCCS 437:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

437:2016/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 



43 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Kasugamycin bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

 TCCS 21:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

21:2011/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

44 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Propamocarb bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao. 

 TCCS 350:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

350:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 

45 

Thuốc bảo vệ thực vật - Xác 

định hàm lượng hoạt chất 

Azocyclotin bằng phương 

pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

TCCS 279:2023/BVTV 
 Soát xét TCCS 

279:2015/BVTV 

Kiểm định 

Thuốc BVTV 
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