
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn 

bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật; 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân 

bón, thuốc BVTV, giống cây trồng năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố, 

như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về 

quản lý, buôn bán, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV cho các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán trên địa bàn các huyện, 

thành phố. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật. 

2. Yêu cầu 

 Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải bảo đảm tính thiết thực, 

gắn với việc sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tập 

trung tuyên truyền những vấn đề đang được người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

quan tâm; hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù 

hợp với đặc điểm tình hình từng vùng, địa bàn, đối tượng, bảo đảm hiệu quả. 

II. Nội dung, thời gian, địa điểm và đối tượng tuyên truyền 

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến 

- Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

- Các quy định về quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV. 
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- Điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV; 

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón, thuốc BVTV. 

- Các quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến giống cây trồng, 

phân bón, thuốc BVTV. 

- Danh mục phân bón, thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. 

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả theo nguyên 

tắc “4 đúng”, “5 quy tắc vàng” và hướng dẫn thu gom, xử lý tiêu hủy bao gói thuốc 

BVTV sau sử dụng. 

2. Đối tượng tuyền truyền, phổ biến 

- Người nông dân sản xuất nông nghiệp; 

- Đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc 

BVTV trên địa bàn các huyện, thành phố. 

3. Địa điểm tuyên truyền, phổ biến (số lượng 60 người/01 hội nghị) 

- Huyện Hàm Yên: 01 hội nghị. 

- Huyện Yên Sơn: 01 hội nghị. 

- Thành phố Tuyên Quang: 01 hội nghị. 

4. Thời gian tuyên truyền, phổ biến 

Thời gian 02 ngày/01hội nghị; từ tháng 3/2023 đến tháng 5/2023 (Chi cục 

Trồng trọt và BVTV sẽ thống nhất thời gian cụ thể tổ chức hội nghị với Phòng 

Nông nghiệp và PTNT các huyện và Phòng Kinh tế thành phố cho phù hợp điều 

kiện thực tế). 

5. Kinh phí thực hiện: Theo dự toán đã được Sở Nông nghiệp và PTNT 

giao năm 2023 và các quy định hiện hành của nhà nước. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Giao Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan: 

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền tại hội nghị đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả, có trọng tâm trọng điểm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị 

tuyên truyền; trực tiếp tham gia thực hiện tuyên truyền tại các hội nghị theo kế 

hoạch; báo cáo Lãnh đạo Chi cục kết quả tuyên truyền theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế 

thành phố bố trí thời gian, địa điểm, thành phần tham dự hội nghị.   

- Thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí theo đúng dự toán được cấp 

có thẩm quyền giao và theo quy định của Nhà nước. 
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6.2. Phòng Kỹ thuật: 

Phối hợp với Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp chuẩn bị nội 

dung tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cử báo cáo viên tham 

gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các hội nghị (theo đề nghị của Phòng 

Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng 

năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV. Trong quá trình triển khai nếu có 

khó khăn, vướng mắc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; (Báo cáo) 
- Lãnh đạo Chi cục; 
- Các phòng nghiệp vụ; 
- Phòng Nông nghiệp  và PTNT các huyện: Sơn 
Dương, Yên Sơn, Hàm Yên; (P/h) 
- Phòng Kinh tế thành phố; (P/h) 
- Lưu: VT, TTHCTH. (LG) 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

Trần Hải Tuyên 
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