
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 31/KH-UBND NGÀY 18/02/2022 CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Văn bản số 355/SNN-TTBVTV  ngày 08/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm 

1 Về giảm thiểu, hạn chế nguồn chất thải trong sản xuất trồng trọt 

1.1 

Chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ 

kỹ thuật như: IPM, 3 giảm 3 tăng, SRI, VietGAP, hữu 

cơ...; phun thuốc BVTV, bón phân theo kỹ thuật tiên 

tiến, áp dụng che phủ đất bằng rơm rạ, vật liệu nhựa 

đúng kỹ thuật; hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon để 

chứa đựng hạt giống, phân bón, thuốc BVTV để giảm 

thiểu nguồn rác thải. 

Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung 

tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng 

trọt và BVTV )  

 

UBND huyện, 

thành phố; Các đơn 

vị liên quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

1.2 

Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham 

gia xã hội hóa, nâng cao vai trò của cộng đồng, doanh 

nghiệp trong sử dụng và thu gom, vận chuyển và xử 

lý tiêu hủy bao gói thuốc BVTV và chất thải nhựa 

trong sản xuất trồng trọt. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 

Liên minh Hợp tác xã 

UBND huyện, 

thành phố; Các đơn 

vị liên quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

2 
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất và cộng đồng trong thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu 

hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

2.1 

Tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng và chất thải nhựa; các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải nhựa, bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng 

- Sở Nông nghiệp và PTNT   (Chi 

cục Trồng trọt và BVTV, Trung 

tâm Khuyến nông)  

- Sở Thông tin và  Truyền thông 

UBND huyện, 

thành phố; Đài Phát 

thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo 

Tuyên Quang; Các 

đơn vị liên quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 
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2.2 

Tuyên truyền, phổ biến và lồng ghép với tập huấn sản 

xuất theo mùa vụ của Khuyến nông tại các huyện, 

thành phố và các xã, phường, thị trấn 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Trung tâm Khuyến nông) 

UBND huyện, 

thành phố; Các đơn 

vị liên quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

2.3 

Xây dựng phóng sự, tin bài về thu gom, vận chuyển 

và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt 

Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Tuyên Quang; 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; UBND 

huyện, thành phố ; 

Các đơn vị liên 

quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

2.4 
Xây dựng tin, bài tuyên truyền trên Bản tin Khuyến 

nông 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Trung tâm Khuyến nông) 

UBND huyện, 

thành phố; Đài Phát 
thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo 

Tuyên Quang; Các 

đơn vị liên quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

2.5 
Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, 
xã, thôn 

UBND huyện, thành phố 
Các đơn vị có liên 

quan 
Hàng năm 

Trên địa 

bàn tỉnh 

2.6 

Biên soạn các tài liệu và in ấn tài liệu, tờ rơi, áp 

phích... tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của bao 

gói thuốc BVTV và chất thải nhựa; các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa, bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng 

- Sở Nông nghiệp và PTNT   (Chi 

cục Trồng trọt và BVTV) 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

UBND huyện, 

thành phố; Các đơn 

vị liên quan 

Hàng năm 

 

3 Tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng   

3.1 
Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý 

môi trường, quản lý chất thải nguy hại, chất thải 

- Sở Nông nghiệp và PTNT   (Chi 

cục Trồng trọt và BVTV) 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

UBND huyện, 

thành phố; Các Sở 
Hàng năm 

Tại thành 

phố Tuyên 

Quang 
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nhựa, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cho cán bộ, 

công chức, viên chức 

ban ngành; Các đơn 

vị liên quan 

3.2 

Tập huấn cho các trưởng thôn, bản việc sử dụng thuốc  

BVTV an toàn, hiệu quả và thu gom bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Trung tâm Khuyến nông) 

UBND huyện, 

thành phố 
Hàng năm 

Trên địa 

bàn tỉnh 

4 Xây dựng mô hình điểm về thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng   

4.1 

Xây dựng các mô hình điểm về sử dụng thuốc 

BVTV an toàn và thu gom bao gói thuốc BVTV sau 

sử dụng 

Sở Nông nghiệp và PTNT    

(Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

UBND huyện, 

thành phố 
Hàng năm 

Tại các 

huyện, 

thành phố 

4.2 
Xây dựng mô hình Câu lạc bộ IPM với sự tham gia 

của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
UBND huyện, thành phố 

UBND các xã, 

phường, thị trấn; 

các đơn vị liên quan 

Hàng năm 
Tại các xã, 

phường, thị 

trấn 

4.3 
Xây dựng mô hình Tổ dịch vụ BVTV gắn với thu gom 

bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 
UBND huyện, thành phố 

UBND các xã, 

phường, thị trấn; 

các đơn vị liên quan 

Hàng năm 
Tại các 

huyện, 

thành phố 

5 Rà soát, xây dựng, lắp đặt bể chứa, khu vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng  

5.1 

Kiểm tra, rà soát và xác định địa điểm lắp đặt bể chứa, 

xây dựng khu vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV sau 

sử dụng 

Sở Nông nghiệp và PTNT  

  (Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

 

UBND huyện, 

thành phố; UBND 

các xã, phường, thị 

trấn; các đơn vị liên 

quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 
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5.2 
Lắp đặt bể chứa và xây dựng khu vực lưu chứa bao 

gói thuốc BVTV sau sử dụng 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

UBND các huyện, 

thành phố; các đơn 

vị liên quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

6 Thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh 

6.1 
Tổ chức thu gom và tổng hợp số lượng bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng tại các bể chứa, khu vực lưu chứa  
UBND huyện, thành phố 

UBND các xã, 

phường, thị trấn; 

các đơn vị liên quan 

Hàng năm 

Tại các xã, 

phường, thị 

trấn 

6.2 

Ký hợp đồng với các đơn vị có đủ điều kiện vận 

chuyển, xử lý tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử 

dụng trên địa bàn huyện, thành phố 

UBND huyện, thành phố 
Các đơn vị liên 

quan 
Hàng năm 

Trên địa 

bàn tỉnh 

7 Phát động phong trào giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

7.1 
Phát động phong trào thu gom bao gói thuốc BVTV 

sau sử dụng cấp tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

Các đơn vị liên 

quan 
Hàng năm 

Trên địa 

bàn tỉnh 

7.2 
Phát động phong trào thu gom bao gói thuốc BVTV 

sau sử dụng cấp huyện 
UBND huyện, thành phố 

Các đơn vị liên 

quan 
Hàng năm 

Tại các 

huyện, 

thành phố 

7.3 
Phát động phong trào toàn dân giảm thiểu sử dụng 

chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt cấp tỉnh 

Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, 

thành phố; Các đơn 

vị liên quan 

Hàng năm 

Mỗi năm 

chọn 01 địa 

điểm phát 

động 

7.4 
Phát động phong trào toàn dân giảm thiểu sử dụng 

chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt cấp huyện 
UBND huyện, thành phố 

Các đơn vị liên 

quan 
Hàng năm 

Tại các 

huyện, 

thành phố 
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8 Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

8.1 

Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã 

về công tác quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa bao 

gói thuốc BVTV sau sử dụng 

UBND huyện, thành phố 

UBND các xã, 

phường, thị trấn; 

các đơn vị liên quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

8.2 

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn quản lý bể 

chứa, khu vực lưu chứa và thu gom, vận chuyển và 

xử lý tiêu huỷ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng 

- Sở Nông nghiệp và PTNT   (Chi 

cục Trồng trọt và BVTV) 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

UBND các huyện, 

thành phố; các xã, 

phường, thị trấn; 

Các đơn vị liên 

quan 

Hàng năm 
Trên địa 

bàn tỉnh 

8.3 Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT   (Chi 

cục Trồng trọt và BVTV) 

UBND các huyện, 

thành phố; Các đơn 

vị liên quan 

Hàng năm 

UBND các 

huyện, 

thành phố 

9 Hội nghị  tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 

- Sở Nông nghiệp và PTNT   (Chi 

cục Trồng trọt và BVTV) 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

Các đơn vị liên 

quan 
Năm 2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 
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