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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan  

tại Hội nghị  trực tuyến “Thực trạng và giải pháp quản lý phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” 

  

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chủ trì Hội nghị 

trực tuyến “Thực trạng và giải pháp quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng 

trồng, cơ sở đóng gói tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham dự Hội nghị 

có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

(BVTV), Trung tâm Khuyến nông, Hội Nông dân các tỉnh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long; các Hiệp hội và các doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, nông sản có nguồn gốc thực vật. 

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu dự Hội 

nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kết luận như sau: 

 1. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của 

cả nước và cũng là khu vực có lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được sử 

dụng ở mức cao so với trung bình cả nước. Mặc dù đã có được những chuyển biến 

nhất định trong quản lý sử dụng các loại vật tư đầu vào nhưng tình trạng lạm dụng 

phân bón vô cơ, thuốc BVTV hóa học vẫn là vấn đề quan trọng cần được tập trung 

giải quyết trong thời gian tới để giảm chi phí đầu vào của sản xuất, trả lại “một hệ 

sinh thái nông nghiệp bền vững” cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

 Bên cạnh đó, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang chuyển mình 

mạnh mẽ theo hướng sản xuất chuyên nghiệp, số lượng mã số vùng trồng xuất 

khẩu được cấp tại khu vực này đang dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, việc thiết lập và 

cấp mã vùng trồng mới chỉ đang triển khai chủ yếu trên một số loại cây ăn trái 

phục vụ xuất khẩu, chưa mở rộng sang các loại cây trồng chủ lực khác cũng như 

hướng tới tiêu thụ nội địa.  

 Dư địa về tăng năng suất, sản lượng đã không còn nhiều, hướng đi hiệu quả 

trong thời gian tới là phải giảm được chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá 

trình sản xuất, tích hợp các giá trị trong sản phẩm nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đánh giá cao các doanh nghiệp đã chủ động, sáng tạo xây dựng các mô hình 

giảm chi phí đầu vào trong sản xuất, ký cam kết với Bộ trong hoạt động tập huấn, 

thay đổi nhận thức của nông dân về sử dụng phân bón, thuốc BVTV có trách nhiệm, 

hiệu quả cũng như thiết lập mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 
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 2. Hội nghị “Thực trạng và giải pháp quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” là chuyên 

đề đầu tiên trong chuỗi chuyên đề mà Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức đối 

với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với quyết tâm hướng tới một nền nông 

nghiệp bền vững, trách nhiệm và giá trị cao. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

các cơ quan, đơn vị phải nhất quán phương châm lấy nông dân làm chủ thể chính, 

Hiệp hội và doanh nghiệp là người dẫn dắt dưới sự quản lý, định hướng của cơ 

quan quản lý nhà nước. Mối liên kết giữa người nông dân - doanh nghiệp - cơ 

quan nhà nước phải phối hợp với nhau, đi cùng nhau để ba vòng tròn này gắn bó, 

giao thoa với nhau nhiều hơn nhằm tạo ra một sức mạnh cộng hưởng hướng tới 

mục tiêu chung. 

 3. Để tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục những tồn tại quản lý phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại các tỉnh vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao một số nhiệm vụ cụ thể đối 

với các đơn vị thuộc Bộ như sau: 

 a) Giao Cục Bảo vệ thực vật: 

 - Tiếp tục thực hiện chặt chẽ việc quản lý chất lượng vật tư, sử dụng vật tư 

đầu vào. Rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để khuyến khích mạnh 

mẽ sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học trong  sản xuất nông nghiệp. 

 - Chủ trì, phối hợp và hỗ trợ các địa phương xây dựng các chương trình, kế 

hoạch thực hiện để đẩy nhanh tốc độ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối 

với các sản phẩm chủ lực trên cơ sở kế hoạch chung của quốc gia kết hợp với đặc 

thù của địa phương. 

 - Tổ chức triển khai ngay công tác tập huấn, truyền thông để chuyển đổi, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý 

địa phương về sử dụng thuốc BVTV, phân bón cũng như thiết lập và quản lý vùng 

trồng, cơ sở đóng gói hướng tới nền sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp, tổ chức 

sản xuất chủ động theo định hướng thị trường trong đó quan tâm tới bảo vệ môi 

trường, sản xuất bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa các hình 

thức tập huấn, tuyên truyền trong đó đặc biệt chú ý kết hợp với văn hóa vùng miền 

để nâng cao hiệu quả tiếp thu, tiếp nhận của người dân. 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, đặc biệt chú trọng đến 

xây dựng cơ sở dữ liệu trung tâm, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ 

thực vật nhằm hỗ trợ người sản xuất, doanh nghiệp trong truy xuất nguồn gốc, 

nâng cao hiệu quả sản xuất. 

 - Xây dựng cơ chế và hướng dẫn địa phương thực hiện thu thập dữ liệu 

thống kê thường xuyên về sử dụng thuốc BVTV, phân bón để có cơ sở dữ liệu về 

lĩnh vực này phục vụ công tác quản lý nhà nước. 
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 - Khuyến khích, xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể để thu hút sự hợp tác, 

chung tay của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, 

nông sản trong quá trình chuyển đổi nhận thức của người dân, cán bộ quản lý địa 

phương và cộng đồng doanh nghiệp về sản xuất bền vững và hiệu quả. 

 b) Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia 

 - Phối hợp với Cục BVTV thực hiện các hoạt động tập huấn, tuyên truyền 

và nâng cao nhận thức về sử dụng phân bón, thuốc BVTV và mã số vùng trồng, 

cơ sở đóng gói. 

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia chủ động xây dựng các mô hình sản 

xuất giảm chi phí đầu vào, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học để 

hướng dẫn, huấn luyện người nông dân. 

c) Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ chủ động đề xuất, triển khai các đề tài 

nghiên cứu về:  

- Tăng hiệu suất sử dụng của các loại phân bón, áp dụng tiến bộ kỹ thuật 

trong sản xuất để giảm lượng thuốc BVTV, phân bón sử dụng trên đồng ruộng, 

tăng sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học; phân bón và thuốc BVTV 

thế hệ mới hiệu quả cao, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng 

- Ứng dụng và chuyển giao các giải pháp quản lý sinh vật gây hại bằng biện 

pháp sinh học như sử dụng thiên địch và thuốc BVTV sinh học để đảm bảo hiệu 

quả phòng trừ nhưng không để lại dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm. 

4. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 

Tập thể lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT phải nhận thức rõ, chủ động 

và kiên định với mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững và nâng cao giá trị trong 

quá trình tham mưu, chỉ đạo sản xuất. Cụ thể là: 

- Chỉ đạo tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực 

vật sinh học; đảm bảo sử dụng cân đối giữa phân bón vô cơ và hữu cơ, thuốc 

BVTV hóa học và sinh học trên cơ sở đó giảm lượng phân bón và thuốc BVTV 

sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. 

- Quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu lãnh đạo tỉnh/TP bố trí nguồn 

lực để thực hiện nhiệm vụ quản lý sử dụng phân bón, thuốc BVTV, mã số vùng 

trồng, cơ sở đóng gói, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tập huấn, 

tuyên truyền. Chú trọng tập huấn, cập nhật kiến thức thường xuyên cho người 

nông dân, các chủ cơ sở buôn bán thuốc BVTV, phân bón và chủ nhiệm các HTX 

để nâng cao nhận thức, trách nhiệm với cộng đồng. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh việc thiết lập vùng trồng đủ điều kiện cấp mã số đối với 

các loại cây trồng chủ lực tại địa phương để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. 

- Chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã 

được cấp mã số theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham mưu lãnh 

đạo tỉnh/TP đưa chỉ tiêu về phát triển mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào mục 

tiêu cụ thể của các kế hoạch hành động, nghị quyết sản xuất của địa phương. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuốc BVTV, phân bón trên địa 

bàn đảm bảo quản lý chặt chẽ các vật tư nông nghiệp này. 

 5. Đối với các doanh nghiệp và Hiệp hội, Hội 

- Tích cực tham gia liên kết sản xuất, hỗ trợ, tập huấn nâng cao kiến thức 

sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho người dân; phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan nhà nước, các địa phương, các tổ chức để khuyến khích mạnh 

mẽ người sản xuất chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học. 

- Chủ động liên kết để tạo ra liên minh các doanh nghiệp tiên phong, có 

trách nhiệm với người nông dân, với nền nông nghiệp. Các doanh nghiệp này sẽ 

cùng với nhà nước để thực hiện những kế hoạch, chiến lược tầm xa mang tính 

chất căn cơ để cùng với người nông dân, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, 

giá trị cao. 

-  Thực hiện đúng cam kết và kế hoạch đã ký kết với Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về tập huấn, tuyên truyền về sử dụng thuốc BVTV, phân bón đúng kỹ thuật, 

có trách nhiệm; thực hiện các chương trình thu gom bao bì sau sử dụng; thiết lập 

và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

6. Hội nghị trực tuyến “Thực trạng và giải pháp quản lý phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu 

Long” không chỉ có ý nghĩa đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà có ý 

nghĩa đối với cả nước. Vì vậy, yêu cầu cơ quan chuyên môn của Bộ gửi ý kiến kết 

luận của Hội nghị đến các địa phương trên cả nước để cùng thống nhất chỉ đạo, 

thực hiện. 

 Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c);  

- UBND các tỉnh (để chỉ đạo),  

- Sở NN&PTNT các tỉnh;  

- Chi cục TT&BVTV các tỉnh: 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Các Hiệp hội, Hội; 

- Các DN XK và kinh doanh VTNN, Nông sản; 

- Website Bộ; TT Tin học & TK; 

- Lưu: VT, TH, BVTV (200). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hà Xuyên 
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