
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG  

  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /UBND-NN Hữu Lũng, ngày     tháng 02 năm 2022 
 

V/v tăng cường sử dụng phân bón 
hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn huyện. 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 
- Trng tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 178/SNN-TTBVTV ngày 28 tháng 01 năm 2022 

của Sở nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ 

trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực trạng lạm dụng phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp thời gian 

vừa qua đã dẫn tới tình trạng đất bị chai lì, bạc màu, môi trường bị ô nhiễm, cây 

trồng sinh trưởng phát triển kém, dễ mắc sâu bệnh. Định hướng xây dựng nền 

nông nghiệp an toàn, bền vững đang là xu thế phát triển của thế giới nói chung, 

Việt Nam nói riêng. Vì vậy, việc tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ dần thay 

thế phân vô cơ là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay.  

Để tăng cường hơn nữa việc phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây 

dựng nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ góp phần nâng cao chất lượng 

nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái, UBND huyện đề nghị các cơ quan 

chuyện môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng nông nghiệp & PTNT huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, … trong lĩnh vực phân bón như: Luật Trồng trọt, 

Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp 

hữu cơ, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định 

về quản lý phân bón, Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

109/2018/NĐ - CP, Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

phân bón; Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, … 

 - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón; phát hiện và 
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xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, kém 

chất lượng. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về phân bón hữu cơ trên địa bàn toàn huyện.  

- Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tác dụng 

lâu dài của phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp; Hướng dẫn người dân 

tận dụng phế phẩm nông nghiệp để ủ phân hữu cơ hoai mục, thực hiện bón phân 

cân đối theo quy trình kỹ thuật, trong đó chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ. 

- Hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông 

nghiệp áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt việc áp dụng kỹ 

thuật sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ bằng nguồn nguyên liệu sẵn có tại 

địa phương; hướng dẫn sử dụng phân bón cân đối, an toàn, hiệu quả. 

3. UBND các xã, thị trấn  

- Thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón trên địa bàn quản lý; phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón 

kém chất lượng, phân bón chưa được công nhận lưu hành; thông báo công khai 

tổ chức, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tuyên truyền vai trò, tác dụng của phân bón hữu cơ trong sản xuất; 

hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ để người dân chủ động 

áp dụng thực hiện. 

- Đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn, xây dựng 

các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ.  

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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