
 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công văn số 139/UBND-NN ngày 10 tháng 01 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân 

bón hữu cơ; Với những tiềm năng, lợi thế về điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết, 

trên cơ sở những kết quả đạt được về phát triển nông nghiệp hữu cơ thời gian 

qua trên địa bàn tỉnh (Lúa hữu cơ, tiêu hữu cơ…) Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị Ủy ban nhân dân các huyện , thành phố , thị xã; yêu cầu các đơn vị trong 

ngành có liên quan, quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến đến người sản xuất, kinh doanh các văn bản quy 

phạm pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón như: 

Luật Trồng trọt, Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý phân bón, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ, Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 

01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 

27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng phân bón.  

- Ưu tiên kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ, chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ theo các 

nội dung quy định tại Điều 4, Điều 6 Luật Trồng Trọt, Điều 16 Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP; 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với tổ chức cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực phân bón đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây 

dựng mô hình sản xuất - sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp dụng 

tại địa phương. 

2. Đối với các đơn vị trong ngành: 

*Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và triển khai các lớp tập huấn để nâng cao 

nhận thức, kiến thức sử dụng phân bón thân thiện với môi trường, sử dụng 
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nguyên liệu có sẵn từ phế phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm hữu cơ trong công 

nghiệp chế biến và rác thải sinh hoạt để làm phân hữu cơ;  

 - Phân công cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, bà con nông dân 

áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt tăng cường  sử 

dụng phân bón hữu cơ trên các loại cây trồng;  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng phân bón tại địa phương; phát hiện và xử nghiêm các trường hợp sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh 

hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc xã hội. 

*Trung tâm Khuyến Nông 

- Ưu tiên xây dựng, ứng dụng thí điểm các mô hình sản xuất và sử dụng 

phân bón hữu cơ; Lựa chọn các mô hình hiệu quả tổ chức Hội thảo để tuyên 

truyền nhân rộng trên địa bàn tỉnh;  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, chú trọng quy trình sản 

xuất hữu cơ, biện pháp sử dụng phân bón cân đối, an toàn và hiệu quả; 

- Chủ động nhi ều kênh thông tin tuyên truyền, nhất là trên trang nông 

nghiệp của ngành để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón hữu 

cơ vào sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã, yêu cầu các đơn vị trong ngành có liên quan quan tâm chỉ đạo, triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                                                                                                                             
- GĐ Sở, các PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền, 

Nguyễn Hồng Phương;                                                    
- Chi cục Trồng trọt và BVTV ;  

- Các Trung tâm : Khuyến Nông, Giống CT-

VN; 

- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng kinh 

tế Thành phố, Thị xã; 

- Lưu: VT, TTBVTV.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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