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KẾ HOẠCH 

Phát động chăm sóc cây ăn quả theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt 
 

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện 
cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

Để tiếp tục duy trì, nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, việc tiêu thụ cho 
sản phẩm Na trên địa bàn huyện góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. 
UBND xây dựng Kế hoạch phát động chăm sóc cây ăn quả theo hướng sản xuất 
nông nghiệp tốt năm 2019 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện chăm sóc cây ăn quả trên địa bàn theo hướng sản xuất nông nghiệp 
tốt nhằm chủ động ngăn chặn sâu bệnh hại phát sinh trên cây ăn quả bằng biện pháp 
canh tác, bón phân, kỹ thuật đốn tỉa cành, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại để nâng cao 
năng suất, chất lượng, tạo sản phẩm quả sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Hạn chế và ngăn ngừa sự phát sinh và lây lan các loại sâu bệnh hại như: rệp 
sáp, bọ phấn, bệnh thán thư, đặc biệt là ruồi đục quả đối với cây có múi, na góp 
phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. 

Nhằm chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho người trồng 
cây ăn quả thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các quy trình kỹ thuật canh tác 
tiến bộ, đưa các giống cây ăn quả mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế 
cao phù hợp với điều kiện  khí hậu, thổ nhưỡng vào sản xuất tại địa bàn huyện. 

Duy trì và nâng cao uy tín, chất lượng, việc tiêu thụ cho sản phẩm quả tươi 
góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, 
các ngành từ huyện đến cơ sở và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 
môn và chỉ đạo của UBND huyện. 

Các hộ trồng cây ăn quả thực hiện quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh, thu hái theo hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn về sản xuất cây ăn 
quả theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng trừ sâu bệnh hại trong đó tập trung 
các giải pháp bằng biện pháp sinh học như dùng thuốc BVTV sinh học, thực hiện 
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bẫy bả ruồi đục quả hại quả trên diện rộng để nâng cao hiệu quả phòng trừ, đảm 
bảo an toàn tuyệt đối cho người và vật nuôi. 

Các hộ trồng cây ăn quả tham gia ký cam kết sản xuất cây ăn quả đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ THEO 
HƯỚNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT 

1. Trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt đảm bảo điều 
kiện an toàn thực phẩm 

 - Địa điểm sản xuất không nằm trong vùng bị cảnh báo ô nhiễm, không bảo 
đảm sản xuất thực phẩm an toàn. 

 - Nguồn nước tưới không ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm. Không sử dụng 
nước bị ô nhiễm, nước thải để rửa, sơ chế sản phẩm. 

 - Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng 
thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách; tuân thủ thời gian ngừng sử 
dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc; đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng. 

 - Sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng 
cách theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc 
hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật trồng trọt, cán bộ khuyến nông; Sử dụng phân hữu 
cơ đã được ủ hoai mục. 

 - Có trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, phương tiện phù 
hợp để sản xuất, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển, bảo đảm không gây độc hại, 
không gây ô nhiễm cho thực phẩm. 

 - Người sản xuất được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực 
phẩm an toàn. 

 - Vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phải được thu gom trong các 
vật chứa kín, đúng nơi quy định để chờ xử lý hoặc tiêu hủy tránh gây ô nhiễm cho 
sản phẩm và khu vực sản xuất. 

 - Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông 
tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.  

2. Tổ chức phòng trừ ruồi đục quả hại  cây có múi, ổi, na (sâu hại quả) 

Cơ quan chuyên môn huyện khuyến cáo các hộ nông dân trồng cây ăn quả, 
đặc biệt là cay có múi, ổi, na đồng loạt sử dụng phương pháp đặt bẫy pheromone 
phòng trừ ruồi đục quả để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. 

3. Tổ chức ký cam kết sản xuất quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm  

UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát đối với các diện tích sản xuất cây ăn quả đã thực hiện cam kết sản xuất quả an 
toàn đảm bảo vệ sinh an toàn năm 2019 theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được cơ quan chuyên môn 
chứng nhận. 
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Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh) tiếp tục tổ chức cho các hộ trồng cây ăn quả 
thực hiện ký bản cam kết sản xuất quả đảm bảo vệ sinh an toàn theo Thông tư số 
17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định. 

4. Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản 
xuất quả tiêu biểu 

Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật từng bước nâng cao trình độ 
cho người nông dân trong quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Xây 
dựng quy trình kỹ thuật về chăm sóc cây ăn quả (đặc biệt là các giống cây ăn quả  
mới) phù hợp với điều kiện thực tế để tổ chức chuyển giao cho các hộ nông dân 
trên địa bàn huyện đạt hiệu quả.  

Lựa chọn, xây dựng các mô hình vườn mẫu cây ăn quả phục vụ các đoàn tham 
quan trong thời gian diễn ra Ngày hội quả tươi Hữu Lũng năm 2019 và các đoàn tham 
quan của các địa phương khác đến học tập kinh nghiệm. Tổ chức các lớp tập huấn quy 
trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn VietGAP cho HTX dịch vụ 
nông nghiệp xã Hoà Lạc, Yên Sơn, Nhật Tiến, Đồng Tân, Minh Sơn, Minh Hoà, Cai 
Kinh; GlobalGAP cho HTX dịch vụ nông nghiệp xã Cai Kinh. 

Tuyển chọn, khuyến khích người nông dân đưa các giống cây ăn quả mới, các 
giống cây ăn quả có chất lượng tốt từ các vườn đầu dòng vào sản xuất để dần thay thế 
các vườn cây ăn quả đã già cỗi, các vườn cây ăn quả cho năng suất chất lượng kém, hay 
sâu bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, thu nhập cho người nông dân, nhất là 
các sản phẩm chủ lực của huyện như  cây có múi, Na, Mít, Dứa, Táo đại,... 

 5. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm quả  

Phối hợp với cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương đưa tin, viết bài, làm 
phóng sự quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hữu Lũng. 

Tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm quả tại Thành phố Hà Nội, Thành phố 
Lạng Sơn, các thị trường mới, thị trường tiềm năng.   

6. Tổ chức Ngày Hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 

Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
báo đài của tỉnh, huyện và một số trang thông tin điện tử... tuyên truyền trực 
quan trên panô, băng zôn. Phối hợp với các sở, ban, nghành của tỉnh tổ chức Ngày 
Hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019 thời gian dự kiến vào trung tuần 
tháng 11 năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, là cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm:  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Hội nông dân 
huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát động và phổ biến kỹ thuật chăm 
sóc cây ăn quả theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt cho Nhân viên Khuyến nông, 
cán bộ phụ trách nông lâm thủy lợi, Trưởng thôn, Chi hội trưởng các hội đoàn thể, 
các hộ trồng cây ăn quả ở tại các xã, thị trấn vùng trồng cây ăn quả. 
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Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp mở các lớp tập 
huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nông dân sản xuất, phát triển các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Hữu Lũng. Theo dõi quá trình sinh trưởng, 
phát triển của cây trồng, vật nuôi chủ lực tại các xã, thị trấn.. 

Tổ chức quảng bá, kết nối, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp giữa các tổ chức, doanh nghiệp, tư thương có nhu cầu thu mua sản phẩm 
nông nghiệp với các Hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ sản xuất trên địa bàn huyện 
Hữu Lũng. Kiểm tra, theo dõi, giám sát việc cung ứng, thu mua sản phẩm đảm bảo 
theo hợp đồng ký kết giữa các bên. 

Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trong kế 
hoạch, thường xuyên báo cáo tình hình với UBND huyện, Sở Nông nghiệp và 
PTNT quá trình thực hiện. 

Lập dự trù kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch phát động. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phân công cán bộ phụ trách các xã, 
thị trấn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hội đoàn thể các xã, thị trấn 
hướng dẫn nhân dân thực hiện đầy đủ quy trình sản xuất quả an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGAP, GlobalGAP, quy trình phòng trừ ruồi đục quả bảo đảm đúng kỹ 
thuật, hiệu quả, an toàn cho người, động vật. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện chuẩn 
bị kinh phí thực hiện Kế hoạch phát động trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất 
nông nghiệp tốt, mô hình cây ăn quả VietGap, GlobalGAP; kinh phí tổ chức thực 
hiện Ngày Hội hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019. 

4. Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn thanh niên  

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ sở tổ chức hội nghị tuyên truyền vận 
động hội viên, đoàn viên chăm sóc cây ăn quả theo hướng sản xuất nông nghiệp 
tốt. Tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên trồng cây ăn quả thực hiện ký cam 
kết sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Thông tư 17/2018/TT-
BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định. Vận động hội viên, đoàn viên 
thực hiện bẫy bả ruồi đục quả đồng bộ trên diện rộng. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ trên 
hệ thống truyền thanh. Tập trung tuyên truyền về tác dụng, lợi ích của trồng cây ăn 
quả theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt để nhân dân hiểu đúng và tích cực tham 
gia thực hiện. 

6. UBND các xã, thị trấn  

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phát động trồng cây ăn quả theo 
hướng sản xuất nông nghiệp tốt. Chỉ đạo, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo sản 
xuất nông lâm nghiệp của xã, thị trấn để tổ chức thực hiện đến thôn, hộ gia đình trồng 
cây ăn quả. 
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Phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức hội nghị cấp xã, cấp thôn, các buổi sinh 
hoạt chi hội, chi đoàn để tuyên truyền về kế hoạch phát động này. Tổ chức nhân dân 
thực hiện bẫy bả ruồi đục quả đồng bộ trên diện rộng, theo hướng dẫn của cán bộ 
kỹ thuật, hướng dẫn trên vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. 

Phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức thực hiện ký bản cam kết sản xuất quả  
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 (Mẫu bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo Thông tư số 
17/2018/TT-BNNPTNT gửi kèm) 

Trên đây là Kế hoạch phát động chăm sóc cây ăn quả theo hướng sản xuất 
nông nghiệp tốt, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, 
UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu 
quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn; 
- Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh; 
- Trung tâm Khuyến nông; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT, TC-KH, 
VH và TT; 
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Bùi Quốc Khánh 
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Mẫu bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

                                                                     ………, ngày……. tháng….năm 20... 

BẢN CAM KẾT 
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 

 
Kính gửi: UBND xã ……….. 

Tôi là: ....................….….,  

Số chứng minh thư:………….         Ngày cấp:…………….Nơi cấp:…………….. 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh:…………..................…........................................... 

Địa điểm sản xuất, kinh doah:.......................................……..............................…… 

Địa chỉ liên hệ:.....................................................…......................................… 

Điện thoại:.....…..........., Fax: ......................... E-mail ..........….........… 

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:…………………………………………………… 

Nơi tiêu thụ sản phẩm:……………………………………………………………… 

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ quy định về điều kiện bảo đảm an toàn 
thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong: 

               Trồng trọt □                                            Chăn nuôi  □  

                Nuôi trồng thủy sản □                             Sơ chế nhỏ lẻ   □      

                Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □ 

                Sản xuất kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định  □  

                Kinh doanh TP nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh TP bao gói sẵn  □  

(Đánh dấu X vào ô ghi tên loại hình cơ sở sản xuất và cam kết thực hiện các nội 
dung ở Bản cam kết). 

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý 
giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản. 

  

 Xác nhận của UBND xã ............. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh 

(Ký, ghi rõ họ tên ) 
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