
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 355/SNN-TTBVTV 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-
UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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    Tuyên Quang, ngày 08 tháng 3 năm 2022 

 
 
                  Kính gửi: 

 

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 
trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các đoàn thể tỉnh: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội 
Nông dân, Đoàn Thanh niên; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

                          

Căn cứ Kết luận số 01/KL- HĐND ngày 28/10/2021 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại phiên giải trình về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025;  

 Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025 (Sau đây gọi tắt là Kế hoạch), Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố 

phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị 

chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện một số nội 

dung sau: 

1.1. Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất và cộng đồng 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử 

dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và thu gom, phân loại, xử lý tiêu hủy bao 

gói thuốc BVTV sau sử dụng đảm bảo theo quy.  

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, lắp đặt 

bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá 

nhân và nhân dân để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.  

- Phát động phong trào toàn dân thực hiện IPM, phong trào thu gom bao 

gói thuốc BVTV sau sử dụng, phong trào toàn dân giảm thiểu sử dụng chất thải 
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nhựa trong sản xuất trồng trọt trên địa bàn; huy động toàn dân tham gia thu gom 

vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng sau các vụ sản xuất; xây dựng mô 

hình Tổ dịch vụ BVTV, mô hình Câu lạc bộ IPM tại một số xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến các thôn, bản và hộ 

sản xuất để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong sử dụng thuốc 

BVTV và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi của nông dân về sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất; 

vai trò, lợi ích trước mắt và lâu dài của việc sử dụng thuốc BVTV sinh học.  

1.2. Về xây dựng lắp đặt bể chứa, khu vực lưu chứa 

- Xác định và giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị quản lý bể chứa, khu vực lưu 

chứa ở từng xã, phường, thị trấn; phân rõ trách nhiệm cho UBND cấp xã và các 

phòng, đơn vị chức năng để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Trồng 

trọt và BVTV) để tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà 

soát, thống kê các bể chứa bị hư hỏng cần thay thế và các xã chưa có bể chứa, khu 

vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để bố trí địa điểm, quỹ đất và xây 

dựng kế hoạch lắp đặt bể chứa, xây dựng khu vực lưu chứa năm 2022 (đảm bảo tối 

thiểu cứ 03 ha đất trồng cây hàng năm có 01 bể chứa, 10 ha đất trồng cây lâu năm 

có 01 bể chứa; mỗi xã có ít nhất 01 khu vực lưu chứa). Đăng ký nhu cầu lắp đặt bể 

chứa, xây dựng khu vực lưu chứa gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

15/3/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (Theo biểu mẫu 01,02 đính kèm). 

- Ưu tiên rà soát, lắp đặt bể chứa và xây dựng khu vực lưu chứa bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng tại các xã đã hoàn thành  xây dựng nông thôn mới, các xã đăng 

ký xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mẫu kiểu mẫu giai đoạn 2022-

2025 chưa đảm bảo số lượng theo quy định. Trước tháng 7 hàng năm, UBND các 

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kế hoạch lắp đặt bể chứa, xây dựng khu vực lưu 

chứa cho năm sau gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp.  

1.3. Về thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu huỷ 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu gom bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng; quản lý việc thu gom bao gói thuốc BVTV trên địa bàn (Kinh 

phí  theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 06/2021/NQ - HĐND ngày 

15/12/2021 của HĐND  tỉnh). Hàng năm, căn cứ vào tình hình phát sinh bao gói 

thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn cần thu gom, tiêu hủy. UBND các huyện, 

thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung kinh phí 

để thực hiện. 
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- Kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

theo quy định của pháp luật. 

- Định kỳ tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý tiêu hủy bao gói 

thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) để tổng hợp. 

2. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và 

nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường gắn với phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào"Tuyên 

Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. 

- Tổ chức phát động phong trào gắn với các hoạt động của Hội, đoàn thể 

tổ chức các ngày vì môi trường để thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và 

chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh. 

- Hàng năm tổ chức phát động phong trào toàn dân giảm thiểu sử dụng 

chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt cấp tỉnh. 

3. Đề nghị các Sở, ngành và các đơn vị liên quan của tỉnh 

- Chủ động lồng ghép các chương trình, nguồn lực của đơn vị để tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

tại Kế hoạch. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang và 

các cơ quan có liên quan xây dựng chuyên đề tuyên truyền về phân loại, thu gom, 

vận chuyển và tiêu huỷ chất thải nguy hại, chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh;  

- Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thu gom và xử lý bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng đảm bảo kịp thời, tránh để tồn đọng số lượng lớn bao gói 

thuốc BVTV sau sử dụng làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và sức khoẻ 

cộng đồng. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động hạn chế sử dụng thuốc BVTV, tự giác 

phân loại rác thải; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , phong trào“Tuyên Quang 

chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; chuyển sang phân phối, kinh 

doanh các loại thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc, sinh học...; tham gia đóng 

góp xây dựng bể chứa, thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. 
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- Tổ chức phát động phong trào gắn với các hoạt động của cơ quan, đoàn 

thể tổ chức các ngày vì môi trường để thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện thanh tra, kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý chất thải nguy hại và các quy 

định liên quan trong quá trình hoạt động của các cơ sở xử lý, các khu xử lý rác thải 

nguy hại trên địa bàn tỉnh. 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở 

4.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV là đơn vị thường trực, chủ trì, tham 

mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch. 

- Hàng năm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự toán 

kinh phí để tổ chức tập huấn, tuyên truyền, biên soạn tài liệu tuyên truyền, in ấn 

phát hành tờ rơi, poster, áp phích hướng dẫn về sử dụng thuốc BVTV an toàn, 

hiệu quả; Xây dựng mô hình điểm về sử dụng thuốc BVTV an toàn và thu 

gom, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; tổng hợp nhu cầu lắp đặt bể chứa, xây 

dựng khu vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV trên địa bàn các huyện, thành phố ... 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

- Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 

các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

trong thực hiện bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 

pháp luật về thu gom, vận chuyển, xử lý tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử 

dụng và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về sử dụng thuốc BVTV an toàn, 

hiệu quả và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cho cán bộ quản lý, công 

chức, viên chức phụ trách lĩnh vực môi trường, trồng trọt và bảo vệ thực vật; các 

tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan trong 

việc tuyên truyền sử dụng thuốc BVTV, lựa chọn địa điểm để lắp đặt bể chứa và 

xây dựng khu vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn các 

huyện, thành phố. 

- Tổ chức phát động phong trào thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

cấp tỉnh. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh vật 

tư nông nghiệp nói chung và thuốc BVTV nói riêng trên địa bàn tỉnh; phát hiện, 

xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 
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- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch; định kỳ 

tham mưu cho Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy 

định.  

4.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang và các cơ quan có 

liên quan xây dựng tin, bài, phóng sự để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn 

người dân thực hiện thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng...; phối hợp với 

các địa phương tuyên truyền, vận động để nhân rộng các mô hình điểm về sử 

dụng thuốc BVTV an toàn và thu gom, vận chuyển bao gói thuốc BVTV sau 

sử dụng; Phối hợp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình làm căn cứ để 

các địa phương nhân rộng.  

- Hàng năm phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành 

phố thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tập huấn mùa vụ của Khuyến 

nông để tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp về ứng dụng các 

tiến bộ kỹ thuật như: IPM, 3 giảm 3 tăng, SRI, VietGAP, hữu cơ...; phun thuốc 

BVTV, bón phân theo kỹ thuật tiên tiến, áp dụng che phủ đất bằng rơm rạ, vật 

liệu nhựa đúng kỹ thuật; hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon để chứa đựng hạt 

giống, phân bón, thuốc BVTV để giảm thiểu nguồn rác thải; áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đưa các giống cây trồng mới có năng suất, 

chất lượng cao, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên 

của địa phương nhằm giảm sự gây hại của dịch hại, bảo vệ sản xuất; 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát thôn bản, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các biện pháp kỹ thuật sản xuất an toàn, 

hiệu quả; hướng dẫn người dân thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đảm 

bảo theo đúng quy định. 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

5. Chế độ báo cáo 

Định kỳ các Sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6 

và báo cáo năm gửi trước ngày 15/12 của năm báo cáo) đồng gửi bản mềm vào 

địa chỉ Email: ccbvtvtuyenquang@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo qui định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các đơn vị tại mục kính gửi 

phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó 

mailto:ccbvtvtuyenquang@gmail.com
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khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp 

giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (Đề nghị) 
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;                           T/h                                                                

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trung tâm DVNN các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang;                                  Phối hợp 

- Trang thông tin điện tử Sở 

- Lưu: VT, TTBVTV.(LG18) 

 
GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Việt 
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