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Số         - CV/HNDT 
V/v hướng dẫn sử dụng và thu gom  

bao bì thuốc BVTV sau sử dụng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng        năm 2019 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

Thời gian vừa qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng và thu gom bao 

gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng đã được các cấp Hội triển khai thực 

hiện, một số địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực để bể xây dựng bể chứa bao 

gói thuốc BVTV sau sử dụng. Tuy nhiên do công tác tuyên truyền còn hạn chế, 

việc đầu tư xây dựng bể chứa chưa đáp đáp ứng được nhu cầu, vị trí đặt bể chưa 

thuận tiện… nên việc sử dụng thuốc BVTV chưa được áp dụng theo kỹ thuật “4 

đúng”; công tác thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.  

Thực hiện Công văn số 463/SNN-TT&BVTV ngày 20/3/2019 của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các 

huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện những nội dung sau:  

1. Tích cực tuyên truyền về Luật Bảo vệ Môi trường, Bộ tiêu chí thôn nông 

thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020, trọng tâm là tiêu chí về bảo vệ môi 

trường; tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng thuốc BVTV an toàn để hội viên 

nông dân biết và áp dụng. 

2. Chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn khoa học 

kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng cho hội 

viên nông dân. 

3. Quan tâm xây dựng và duy trì các hoạt động mô hình "Sạch nhà, tốt 

ruộng" tại các chi hội; thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm; thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. 

(Có Hướng dẫn sử dụng, thu gom và vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật sau sử dụng kèm theo) 

Nhận được công văn này, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện, định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

gửi Hội cấp trên./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Như K/g (t/h); 

- TT Tỉnh Hội; 

- Ban Kinh tế; 

- Lưu VT. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hương 
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