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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT 

Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV 

sau sử dụng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

   

 Thực hiện công văn số 33/SNN-TTBVTV ngày 10/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên 

tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. UBND thành phố báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

 1. Kết quả triển khai thực hiện. 

 UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp cùng UBND 

các phường, xã tổ chức triển khai tuyên truyền đến người dân trong lĩnh vực 

trồng trọt về công tác thu gom, quản lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên 

địa bàn. Đồng thời thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và 

chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất hàng 

năm tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người sản xuất thu gom, quản lý bao gói 

thuốc BVTV sau sử dụng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như thay 

đổi thói quen lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất, khuyến khích áp dụng các 

phương pháp hữu cơ trong trồng trọt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ 

môi trường. 

 Hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 500ha diện tích trồng rau các loại, 

diện tích trồng rau tập trung chủ yếu tại thôn Pò Đứa, thôn Bình Cằm, thôn Nà 

chuông của xã Mai Pha; thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc với diện tích từ 3-5 ha 

còn lại chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ hộ gia đình. Người dân trên địa bàn thành phố 

sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường cho vào xô nhựa để ở góc vườn, 

góc ruộng, một số để vào túi nilon cho vào thùng rác, khi hết thời vụ cây trồng 

hoặc làm cỏ ở vườn, ruộng thường đem ra đốt. 

 Trên địa bàn thành phố không có các bể chứa thuốc BVTV cũng như chưa 

có đơn vị thu gom, lưu trữ, xử lý các bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.  

 Kinh phí thực hiện trong năm 2021: Không có 

 2. Đánh giá chung 

 UBND thành phố thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh 

Lạng Sơn trong công tác quản lý thuốc BVTV cũng như việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn. 



 Đa số người dân trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn đều có ý thức sử 

dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" trong sản xuất cũng như thực hiện 

thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.  

 3. Kế hoạch triển khai năm 2022 

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

thuốc BVTV trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là 

kinh doanh buôn bán thuốc BVTV ngoài danh mục, hết hạn sử dụng… 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết và 

trách nhiệm xã hội của người sử dụng thuốc BVTV, nâng cao hiệu quả sử dụng 

thuốc cả về kỹ thuật, sản xuất kinh tế, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và 

sức khỏe cộng đồng. 

 Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. UBND thành phố báo cáo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng Kinh tế 

- Lưu CV, VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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