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    Ia H’Drai, ngày      tháng 6  năm 2020    

 

                      Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

                               

Thực hiện Công văn số 1033/SNN-KH ngày 18/5/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, tình trạng lợi dụng quá mức phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 

việc xử lý các tàn dư (bao bì, chai lọ,...) đã gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự 

nhiên (đất, nước, không khí,...) và sức khỏe con người. 

Để tăng cường công tác quản lý sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các 

xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ 

môi trường trong quá trình sử dụng, sản xuất đất nông nghiệp cho người dân trên 

địa bàn biết, hiểu và thực hiện đúng quy định; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn 

người dân các biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đem lại giá trị kinh tế và 

bảo vệ môi trường; đối thoại, trao đổi với người dân về tác hại của việc sử dụng 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách, không đúng liều lượng,…. 

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của người tiêu dùng, 

hình thành thói quen sử dụng “nông sản sạch, đảm bảo an toàn” để hỗ trợ, thúc đẩy 

người nông dân phát triển, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn thực phẩm. 

2. Tổ chức hướng dẫn cho người dân sử dụng phân bón hợp lý theo nguyên 

tắc “năm đúng”: Đúng loại phân, đúng lúc, đúng đối tượng, đúng thời vụ, đúng 

cách bón sẽ góp phần tăng hiệu suất sử dụng phân bón, tránh lãng phí và giảm ô 

nhiễm môi trường; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “bốn đúng”: 

Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp. Khuyến cáo 

người dân ưu tiên sử dụng các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ sinh học, thuốc bảo vệ 

thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc. 

3. Tăng cường triển khai thực hiện chương trình quản lý dinh dưỡng và dịch 

hại tổng hợp trên cây lúa (chương trình ICM - 3 giảm 3 tăng: Giảm lượng đạm 

bón, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng hạt giống gieo sạ; tăng năng 



 

suất, tăng chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế). Đồng thời, thực hiện bón 

phân theo bảng so màu lá lúa, tiết kiệm tối đa lượng đạm bón nhưng vẫn đem lại 

năng suất cao, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe con người. 

4. Khuyến khích người nông dân sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết 

giá trị sản phẩm. Đồng thời, cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người 

nông dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

5. Vận động, khuyến cáo người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng công 

nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tiêu chuẩn Viet GAP, Global GAP,… để đáp ứng 

yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.  

6. Xây dựng các thùng rác hoặc bể bê tông thu gom và xử lý rác thải thuốc 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; hướng dẫn người dân thu gom vỏ bao thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định. 

7. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra liên ngành 389 huyện, Thanh tra Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra chuyên ngành của Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn quản lý theo 

đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, buôn bán trái 

quy định như: Buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng,… 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL và truyền thông; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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