
  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NAM ĐỊNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB -CCTTBVTV Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v Tổ chức lớp huấn luyện về an toàn lao động 

 trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật 
 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; 

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật; 

Căn cứ danh sách đăng ký của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tập huấn an 

toàn lao động trong vận chuyển. bảo quản về hóa chất thuốc BVTV năm 2021, 

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định tổ chức lớp tập huấn “An toàn lao 

động trong vận chuyển, bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật”. 

1. Đối tượng tham gia 

 Người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải thuốc BVTV, nguyên 

liệu thuốc BVTV. 

2. Nội dung tập huấn và kinh phí 

  Nội dung: Theo Khoản 1, Điều 58, Mục 3, Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 

  Kinh phí: Học viên tự đóng góp để trang trải cho lớp huấn luyện (Thông qua 

Ban cán sự lớp do các học viên bầu ra) bao gồm: Tiền tài liệu, khánh tiết, nước uống, 

văn phòng phẩm, thực hành, thực tập … 

3. Thời gian và địa điểm 

   Thời gian tập huấn: 13/3-15/3/2021. 

   Khai giảng: 8h00’ ngày 13/3/2021 (thứ Bảy). 

    Địa điểm: Hội trường tầng III - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 

Nam Định - số 201 đường Cù Chính Lan, TP Nam Định). 

   Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nam Định thông báo để các tổ chức, cá 

nhân tham dự đầy đủ, đúng giờ./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                         
- Lãnh đạo Sở NN & PTNT (để báo cáo); 

- Phòng NN & PTNT, TT DVNN các huyện, TP; 

- Website Sở NN & PTNT, chi cục TT & BVTV; 

- Lưu: VT,TTPC. .. 

 

              CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 
          Trần Ngọc Chính 

 
 

(Thông báo này được đăng tại trang thông tin điện tử của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật: bvtvnamdinh.vn) 
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