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Kính gửi:   

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

phiên họp giải trình về việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã 

qua sử dụng trên địa bàn.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Thực hiện ngay việc hợp đồng với đơn vị có đủ tư cách pháp nhân thực 

hiện chuyển giao xử lý, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 

còn tồn đọng trên địa bàn,  đảm bảo hoàn thành ngay trong tháng 10 năm 2021. 

- Về Kinh phí thực hiện thu gom, xử lý vỏ bao bì thuộc bảo vệ thực vật 

sau sử dụng phát sinh trên địa bàn năm 2022: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham 

mưu đề xuất bố trí, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường (ngân sách tỉnh) 

ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch ngân sách thu 

gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trên địa bàn 

hàng năm gửi Sở Tài chính theo quy định. 

2. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Căn cứ báo cáo giám sát 

và ý kiến kết luận tại phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh ngày 19 tháng 10 năm 2021 để khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc 

phục, giải quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả 

thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố và các 

cơ quan liên quan khẩn trương tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án Bảo vệ 

môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong sử dụng thuốc 

 

V/v  khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế 
trong việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh 
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bảo vệ thực vật, trong  giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 366/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham 

mưu, đề xuất việc tiếp tục thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói 

thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh bảo đảm hiệu quả, theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trong 

tháng 11 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;    (Báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh;                               
- PCT UBND tỉnh phụ trách TNMT; 
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- TP: KT, TH-VX; 
- Chuyên viên: KS, TC; 
- Lưu: VT. (Đ 26). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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