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Về việc tăng cường công tác
kiểm soát, khắc phục tình trạng
ô nhiễm môi trường trong hoạt
động sản xuất nông nghiệp

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Khoa học và công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt
động sản xuất nông nghiệp, dần chuyển dịch từng bước từ quy mô nông hộ nhỏ
sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới
nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm... thì vấn đề ô nhiễm môi trường trong
lĩnh vực này ngày càng gia tăng, đặc biệt là việc kinh doanh, sử dụng phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý
chất thải trong chăn nuôi, các bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng chưa
kịp thời đã góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và
tồn đọng rác thải nguy hại trên đồng ruộng, tác động lâu dài đến sức khỏe Nhân
dân. Để khắc phục những vấn đề nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bảo vệ môi
trường đến từng doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân nhằm nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật và trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đối với
công tác bảo vệ môi trường.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, xử lý chất thải trong chăn nuôi, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực sau khi sử
dụng đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời
sống sinh hoạt, sản xuất của người dân.
- Chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm
quyền các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật trên địa bàn.
- Đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, mô
hình, phương pháp sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thân thiện với môi trường, có
hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và
nhân rộng các mô hình khuyến nông về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gắn với
việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, thực hiện các yêu cầu bắt buộc của của tiêu chí
bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
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2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, liên hệ các cơ
quan chuyên môn, các Viện nghiên cứu, trường Đại học tiếp nhận, chuyển giao các
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết quả nghiên cứu, mô hình sản xuất nông
nghiệp, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh.
- Thông tin rộng rãi các kết quả nghiên cứu về sản xuất nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh đến các địa phương, doanh nghiệp, người dân biết, áp dụng (nếu phù hợp).
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về
công tác sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các mô hình khuyến nông về sản
xuất nông nghiệp, chăn nuôi thân thiện với môi trường, trong đó chú trọng các mô
hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để người dân, doanh nghiệp tham khảo, ứng
dụng rộng rãi. Hướng dẫn người dân sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có khả
năng kháng bệnh, chống chịu tốt với môi trường, hiệu quả kinh tế và phù hợp với
điều kiện tự nhiên của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra đánh giá tình hình
sử dụng và mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của việc sử dụng phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật của người dân, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh, tổng hợp
báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp
hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường do việc sử dụng phân bón và thuốc bảo
vệ thực vật không đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2019.
Báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVP UBND tỉnh(NN);
- Lưu: VT, NNTN4.
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