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 Thực hiện Công văn số 3688/VP-KTN ngày 17/9/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ. 

Thuốc trừ cỏ hiện nay vẫn chiếm vai trò quan trọng trong sản xuất nông 

nghiệp, giúp cải thiện sức lao động cho người dân, góp phần tăng năng suất cây 

trồng. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện tình trạng lạm dụng thuốc trừ cỏ dẫn 

đến nhiều hệ lụy cho sản xuất, môi trường, sức khỏe cộng đồng, đe dọa sự phát 

triển bền vững của các hệ sinh thái. Đặc biệt, thuốc trừ cỏ bị lạm dụng sử dụng 

vào mục đích phi nông nghiệp, sử dụng không đúng quy trình, không đúng 

chủng loại, liều lượng sử dụng theo quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ 

thực vật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường 

(rừng, suối, sông, hồ và thảm thực vật…). 

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật; ý thức, trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là 

việc sử dụng các thuốc trừ cỏ không đúng quy định, UBND huyện Đình Lập yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trên 

địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Không sử dụng thuốc trừ cỏ với mục đích phi nông nghiệp hoặc để trừ 

cỏ tại những nơi công cộng, đông dân cư, ven đường, trên các công trình giao 

thông, ở những vùng cao, vùng rừng đầu nguồn, đất dốc gây ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường. 

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ 

thực vật, trong đó có thuốc trừ cỏ; nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử 

dụng để áp dụng các biện pháp truyền thống thân thiện với môi trường để phòng 

trừ cỏ. 

3. Chỉ được phép sử dụng thuốc trừ cỏ đúng chủng loại và phạm vi sử 

dụng trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, 

do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành hàng năm để trừ cỏ khi 
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mật độ cỏ gia tăng có nguy cơ gây thiệt hại đến năng suất, chất lượng cây trồng 

trong sản xuất nông nghiệp. 

4. Tiến hành kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định 

pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân không tuân thủ các quy định về sử dụng 

thuốc trừ cỏ gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả về UBND 

huyện thông qua Trung tâm dịch vụ nông nghệp để kịp thời xử lý./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TN&MT, KT-HT; 

- Trung tâm Dịch vụ NN huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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