
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

Số:          /UBND-PNN 

V/v tăng cường các biện pháp cấp bách 
trong quản lý phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật (BVTV) “thuốc trừ cỏ; thuốc trừ 
sâu, bệnh hại; chất kích thích sinh trưởng 

cây trồng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện;  

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; 
- Các UBND xã, thị trấn. 

 

Hiện nay tình hình việc quản lý, sử dụng Phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật 
(thuốc trừ cỏ; thuốc trừ sâu, bệnh hại; chất kích thích sinh trưởng) trên cây trồng 

trên địa bàn huyện diễn ra phức tạp. Chất lượng không đảm bảo gây ảnh hưởng đến 
sản xuất, người tiêu dùng.  

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Phân bón, thuốc 

Bảo vệ thực vật (thuốc trừ cỏ; thuốc trừ sâu, bệnh hại; chất kích thích sinh 
trưởng…) trên địa bàn huyện trong thời gian tới; nhằm đẩy mạnh sản xuất nông 

nghiệp theo hướng an toàn, bền vững, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và khả 
năng cạnh tranh các sản phẩm của ngành nông nghiệp của huyện.  

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo, như sau: 

1. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV để giúp các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân hiểu đúng và thực hiện theo quy định. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức, cá 
nhân, các hộ nông dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Khuyến khích nông dân tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ, phân sinh học 
trong sản xuất cây trồng. 

- Tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc công bố hợp quy phân bón của 

các tổ chức, cá nhân; kiểm tra việc khảo nghiệm, quảng cáo phân bón, thuốc BVTV 
trên địa bàn huyện. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là công tác kiểm tra đột xuất về buôn 
bán phân bón, thuốc BVTV thuộc địa bàn quản lý theo quy định, tham mưu xử lý 

nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống, phân bón, thốc BVTV  



giả, kém chất lượng, chưa được lưu hành gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây 
bức xúc trong xã hội.  

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường 

 Phối hợp với các ngành liên quan rà soát kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh , sử dụng thuốc BVTV và thu gom xử 
lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.  

3. Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp  

- Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở 
kinh doanh buôn bán giống, phân bón, thuốc BVTV. 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, cung cấp thông tin về chất 

lượng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cho tổ chức, cá 
nhân kinh doanh và người tiêu dùng được biết.  

- Tham mưu đề xuất các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, 

thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Chỉ đạo khuyến nông xã (Công chức kiêm nghiệm Khuyến nông xã) tuyên 
truyền khuyến cáo người dân sử dụng thuốc BVTV theo 4 đúng (đúng thuốc, đúng 

liều lượng, đúng lúc, đúng cách).  

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn 
hóa huyện 

- Chủ động phối hợp với các Ngành chức năng, các đơn vị liên quan, làm tốt 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin về chất lượng các loại 
giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cho các tổ chức, doanh nghiệp cá 

nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn toàn huyện.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật đối 
với sản xuất, buôn bán phân bón để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và tự giác 

thực hiện; tuyên truyền các điển hình, tiên tiến trong công tác quản lý nhà nước về 
giống, phân bón, thuốc BVTV; các mô hình sử dụng phân bón, thuốc BVTV hữu cơ 

hiệu quả trên địa bàn huyện.  

5. Giao các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Chủ trì, Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các 

cơ sở kinh doanh buôn bán giống, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán giống, phân bón, thuốc 
BVTV kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm theo thẩm quyền.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của 

pháp luật về phân bón, thuốc BVT cho các tổ chức, cá nhân buôn bán, sử dụng biết 
để thực hiện. 

- Hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV đảm bảo an toàn, hiệu 

quả. Khuyến khích nông dân tăng cường sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV có 
nguồn gốc hữu cơ, sinh học cho cây trồng.  



- Báo cáo tình hình công tác quản lý, sử dụng Giống, Phân bón, thuốc Bảo vệ 
thực vật (thuốc trừ cỏ; thuốc trừ sâu, bệnh hại; chất kích thích sinh trưởng) trên cây 

trồng (ngô, lúa, sắn, đậu đỗ , rau màu, chè, cây cho ăn quả và các loại cây khác) . 
Ngoài báo cáo theo đề cương UBND xã Tà Xùa Báo cáo cụ thể tình hình sử dụng 
thuốc trừ cỏ, thuốc kích thích sinh trưởng  trên cây Chè. Báo cáo gửi về UBND 

huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp trước ngày 28/5/2021, bản mềm 
gửi qua mail: phongnongnghiepbacyen@gmail.com. 

(Có đề cương báo cáo gửi kèm theo) 

Đây là nhiệm vụ quan trọng yêu cầu các cơ quan đơn vị, các UBND xã, thị 
trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (b/c);  
- Lưu: VT, (PNN). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Trịnh Thị Phượng 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo Công văn số       /UBND ngày      /5/2021 của UBND huyện Bắc Yên)  

 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIỐNG, PHÂN BÓN, THUỐC 
BẢO VỆ THỰC VÂT 

1. Công tác chỉ đạo, tham mưu 

2. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, sử lý 

3. Tình hình kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn  

4. Tình hình quản lý sử dụng Giống  

(ngô, thóc, sắn ……) 

5. Tình hình quản lý sử dụng Phân bón 

Tổng số lượng phân bón bà con nông dân sử dụng…tấn, trong đó: Phân đạm, 
phân tổng hợp NPK, Phân lân, Kali, Thúc, Phân bón lá, Hữu cơ…(lập bảng chi tiết) 

6. Tình hình quản lý sử dụng thuốc BVTV  

6.2. Tình hình sử dụng thuốc trừ cỏ  

(Nêu rõ từng loại thuốc đã được người nông dân đã và đang sử dụng  cho loại 
từng loại cây trồng)  

6.3. Tình hình sử dụng thuốc thuốc trừ sâu, bệnh hại  

- Tình hình sâu bệnh hại đối với cây trồng đang sảy ra hiện nay  

- Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu, bệnh hại  

6.4. Tình hình sử dụng chất kích thích sinh trưởng cây trồng 

7. Biện pháp thu gom, xử lý vỏ, bao bì thuốc Bảo vệ thực vật 

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIỐNG, PHÂN BÓN, 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

…… 
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