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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 
và kiểm dịch thực vật, 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật về cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực 
vật (Điều 9); công bố dịch hại thực vật (Điều 17); kinh phí chống dịch (Điều 21); 
tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể thuộc diện 
kiểm dịch thực vật (Điều 35).   

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến 
hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.  

Điều 3. Hệ thống cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật  
1. Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu và tổ chức 
thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống sinh vật gây hại 
thực vật; kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên toàn quốc.  

2. Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở cấp tỉnh trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu và  tổ chức thực 
hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống sinh vật gây hại thực 
vật; kiểm dịch thực vật nội địa và quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của 
cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương. 
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3. Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở cấp huyện trực 
thuộc cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh có chức năng 
giúp Thủ trưởng cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở cấp tỉnh 
thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống sinh vật gây hại 
thực vật; kiểm dịch thực vật nội địa và quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn 
một hoặc một số huyện. 
 4. Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương hoạt 
động theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.  

Chương II 
CÔNG BỐ DỊCH HẠI THỰC VẬT, KINH PHÍ CHỐNG DỊCH 

Điều 4. Điều kiện công bố dịch hại thực vật 

1. Đối với sinh vật gây hại thực vật không thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật 
hoặc sinh vật gây hại lạ 

a) Sinh vật gây hại thực vật gia tăng đột biến cả về số lượng, diện tích, mức độ 
gây hại so với trung bình nhiều năm và dự báo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật cấp tỉnh trở lên; có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, môi trường, đời sống nhân dân, vượt quá khả 
năng kiểm soát của chủ thực vật.  

b) Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được chủ thực vật áp dụng theo 
hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhưng chưa đạt 
hiệu quả, phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, cá 
nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh trong một thời gian 
nhất định để nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch. 

2. Đối với sinh vật gây hại thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc 
sinh vật gây hại lạ 

Khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ xuất hiện 
hoặc xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, có nguy cơ thiết lập quần thể, lây lan ra 
diện rộng mà phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, 
cá nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh để nhanh chóng 
bao vây và xử lý triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ.  

Điều 5. Trình tự, thủ tục công bố dịch hại thực vật  

1. Trình tự, thủ tục 

a) Căn cứ vào quy định tại Điều 4 Nghị định này, Cơ quan chuyên ngành bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở cấp tỉnh 
trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh về tình hình dịch hại, các số liệu thực tế chứng minh đủ điều kiện 
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công bố dịch và sự cần thiết phải công bố dịch, đề xuất phạm vi công bố dịch và 
các giải pháp chống dịch.  

 b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn căn cứ vào báo cáo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực 
vật ở trung ương hoặc báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quyết định công bố dịch .  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
công bố dịch đối với trường hợp dịch chỉ xẩy ra trên phạm vi một số xã trên địa bàn 
huyện trên cơ sở báo cáo của Phòng nông nghiệp huyện và đề xuất của cơ quan 
chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở cấp huyện; Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan chuyên ngành bảo 
vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương công bố dịch đối với sinh vật gây hại thực 
vật thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ. 

Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền công bố dịch thành lập Hội 
đồng tư vấn để lấy ý kiến. Hội đồng do người có thẩm quyền công bố dịch hoặc cấp 
phó của người đó làm Chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật ở trung ương hoặc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
làm Phó Chủ tịch, thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và các 
chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.  

Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xem xét báo cáo của cơ quan chuyên ngành 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đề xuất với người có thẩm quyền về việc công bố 
dịch, phạm vi công bố dịch, các giải pháp chống dịch. 

2. Quyết định công bố dịch 

a) Nội dung của quyết định công bố dịch bao gồm: sinh vật gây hại thực vật, 
đối tượng bị hại, phạm vi công bố dịch, các giải pháp chống dịch, hiệu lực của 
quyết định.  

b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi công bố dịch, Quyết định công bố dịch phải 
được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương 
và địa phương; chính quyền địa phương nơi công bố dịch phải thông báo cho chủ 
thực vật, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết và thực hiện. 

3. Công bố hết dịch 

a) Khi dịch hại thực vật đã được khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt 
hại nghiêm trọng thì cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung 
ương hoặc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình người có thẩm 
quyền công bố dịch công bố hết dịch.  
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b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi công bố hết dịch, Quyết định công bố hết 
dịch phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của 
trung ương và địa phương. 

Điều 6. Kinh phí chống dịch 

1. Nguồn kinh phí chống dịch 

a) Ngân sách Nhà nước. 

b) Kinh phí của chủ thực vật.  

c) Đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tổ chức 
quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.  

2. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chống dịch: 

a) Chủ thực vật có thực vật bị thiệt hại do dịch hại gây ra hoặc buộc phải áp 
dụng biện pháp chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Người tham gia chống dịch.  

3. Nội dung được hỗ trợ 

a) Tuyên truyền, tập huấn, tổ chức chống dịch.  

b) Phương tiện, thuốc bảo vệ thực vật để chống dịch. 

c) Thiệt hại do dịch hại gây ra. 

d) Thiệt hại do phải áp dụng biện pháp xử lý thực vật theo yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và chi phí xử lý.  

đ) Giống cây trồng để khôi phục sản xuất. 

4. Mức hỗ trợ 

a) Đối với các nội dung hỗ trợ đã có định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước qui 
định thì chi theo qui định hiện hành. 

b) Đối với những nội dung hỗ trợ chưa có qui định về định mức, tiêu chuẩn,  
Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.  

5. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước 

a) Kinh phí chống dịch tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
bố trí từ nguồn ngân sách dự phòng của địa phương theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước. 

Trường hợp vượt quá khả năng tài chính của địa phương, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ.  
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b) Kinh phí chi cho các hoạt động chống dịch của các cơ quan trung ương bố 
trí từ nguồn ngân sách trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.  

 6. Nguồn kinh phí của chủ thực vật 

Các chi phí để chống dịch khác ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước, kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tổ chức 
quốc tế (nếu có). 

7. Nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước 
ngoài, tổ chức quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.  

a) Đối với nguồn đóng góp, tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài 
nước thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước. 

b) Đối với các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác được thực hiện theo yêu 
cầu của nhà tài trợ. 

Chương III 

 QUY ĐỊNH VIỆC TẠM NGỪNG HOẶC CẤM  
NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU HOẶC CHO PHÉP TIẾP TỤC XUẤT KHẨU, 

NHẬP KHẨU THỰC VẬT 

Điều 7. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu khẩu thực vật 

1. Tạm ngừng xuất khẩu thực vật trong các trường hợp sau đây: 

a) Thực vật có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật của nước 
nhập khẩu và chưa có biện pháp xử lý triệt để. 

b) Thực vật đã bị vi phạm quy định của nước nhập khẩu mà chưa có biện pháp 
khắc phục triệt để nguyên nhân vi phạm và có nguy cơ làm mất thị trường xuất 
khẩu. 

2. Tạm ngừng nhập khẩu thực vật trong các trường hợp sau đây: 

a) Thực vật nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ cao mang theo 
đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam mà chưa có biện pháp xử lý triệt để. 

b) Thực vật nhập khẩu từ một quốc gia, vùng lãnh thổ bị phát hiện nhiễm đối 
tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ mà cơ quan chuyên ngành bảo vệ 
và kiểm dịch thực vật ở trung ương đã có thông báo về việc không tuân thủ quy 
định kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 

c) Thực vật từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có thông tin chính thức về sự bùng 
phát đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 

Điều 8. Điều kiện cho phép tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu thực vật 

1. Điều kiện cho phép tiếp tục xuất khẩu thực vật: 
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a) Tổ chức, cá nhân có thực vật bị tạm ngừng xuất khẩu đã thực hiện đầy đủ 
các pháp biện khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật có thẩm quyền. 

b) Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương kiểm tra, 
giám sát, xác nhận việc thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục và báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho phép tiếp tục xuất 
khẩu. 

2. Điều kiện cho phép tiếp tục nhập khẩu thực vật 

a) Cơ quan kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu xác định được nguyên nhân 
thực vật bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đã áp dụng các biện pháp khắc 
phục triệt để và có báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chuyên ngành 
về bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương. 

b) Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương kiểm tra, 
giám sát, xác nhận hiệu quả thực hiện các biện pháp khắc phục và báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét cho phép tiếp tục nhập 
khẩu. 

Điều 9. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu thực vật 

1. Cấm xuất khẩu thực vật trong các trường hợp sau đây: 

a) Thực vật thuộc Danh mục cấm nhập khẩu của  nước nhập khẩu. 

b) Thực vật không có biện pháp xử lý đáp ứng quy định của nước nhập khẩu.  

2. Cấm nhập khẩu thực vật trong các trường hợp sau đây: 

a) Thực vật nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ được xác định có nguy cơ 
cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật, đe dọa sản xuất nông nghiệp trong 
nước, an ninh lương thực quốc gia mà không có biện pháp xử lý triệt để.  

b) Thực vật nhập khẩu đã bị áp dụng biện pháp xử lý tạm ngừng nhập khẩu 
nhưng vẫn không áp dụng các biện pháp khắc phục hoặc đã áp dụng nhưng vẫn 
không đáp ứng được các quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Việt Nam. 

Điều 10. Thẩm quyền tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu thực 
vật hoặc cho phép tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu thực vật 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc tạm ngừng 
hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc cho phép tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu thực 
vật theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 11. Trình tự, thủ tục đối với việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, 
nhập khẩu thực vật 
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1. Căn cứ vào quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định này, Cơ quan 
chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương xác định cụ thể loại thực 
vật, nguyên nhân phải tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu đổi với một quốc 
gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

        2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ báo cáo của Cơ 
quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương để xem xét hoặc tổ 
chức họp lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trước khi quyết định tạm ngừng 
hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu và cấm xuất khẩu nhập khẩu thực vật. 

3. Quyết định tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu thực vật phải quy 
định cụ thể các nội dung sau: 

a) Tên thực vật bao gồm cả tên khoa học 

b) Tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà từ đó thực vật được xuất khẩu sang 
Việt Nam hoặc nhập khẩu từ Việt Nam. 

c) Nguyên nhân phải tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm cơ 
sở pháp lý, minh chứng kỹ thuật và cơ sở khoa học. 

d) Quyết định có hiệu lực sau 02 tháng (60 ngày) kể từ ngày ký và trong thời 
hạn 24 giờ phải được công bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của quốc gia hoặc 
vùng lãnh thổ xuất khẩu. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục cho phép tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu thực 
vật 

1. Căn cứ vào quy định tại Điều 8 của Nghị định này, Cơ quan chuyên ngành 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ báo cáo của Cơ 
quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương xem xét để quyết 
định cho phép tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu thực vật. 

3. Quyết định cho phép tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu thực vật có hiệu lực kể 
từ ngày ký và trong thời hạn 24 giờ phải được công bố chính thức trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực 
vật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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2. Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành 
kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; 
Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007của Chính phủ quy định 
về kiểm dịch thực vật hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.  

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các 
cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, 
Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, Vụ PL (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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