TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN II CHƯƠNG TRÌNH
”CÙNG NÔNG DÂN BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG”
Cục Bảo vệ thực vật

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng cục Bảo vệ
thực vật khai mạc hội nghị
Ngày 28/7/2017 tại An Giang, Cục Bảo vệ
thực vật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh An Giang và Công ty cổ
phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức Hội nghị tổng
kết 5 năm (2012-2017) Chương trình “Cùng
nông dân bảo vệ môi trường” thực hiện tại 22
tỉnh phía Nam.
Trong suốt 5 năm thực hiện, Chương trình đã
tiến hành đào tạo 299 giảng viên là các cán bộ kỹ
thuật của các chi cục Trồng trọt và BVTV; đã tập
huấn được hơn 439.000 nông dân và 2.750 sinh
viên trường Đại Học Cửu Long, Đại Học Tiền
Giang và Đại Học Đồng Tháp về sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và áp dụng
chương trình “Công nghệ sinh thái” trồng hoa
trên bờ ruộng, áp dụng 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5
giảm và IPM trong quản lý dịch hại.
Chương trình đã hình thành 83 mô hình tiêu
biểu tại các xã xây dựng nông thôn mới. Tổng
diện tích của các mô hình đạt hơn 3.730 ha, với
sự tham gia trực tiếp của hơn 4.326 hộ nông dân
cùng thực hiện; tại các mô hình đã xây dựng 362
hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử
dụng. Qua 5 năm thực hiện chương trình đã thu
gom và đưa đi tiêu hủy hơn 34.876 kg bao bì
thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ngoài
đồng ruộng.
Trong quá trình thực hiện, Chương trình cũng
đã biên soạn và cấp phát: hơn 406.000 tờ bướm
và hơn 20.000 poster về sử dụng thuốc BVTV an
toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Kết hợp 22
Đài Truyền hình địa phương, thông tin xuyên

suốt quá trình thực hiện. Ngoài ra, còn tổ chức
khám bệnh cho hơn 7.700 bà con nông dân
nghèo tham gia các mô hình.
Các kết đạt được trong giai đoạn I của
Chương trình là rất đáng khích lệ, Chương
trình đã góp phần thay đổi nhận thức của
người nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực
vật hiệu quả, góp phần tạo ra sản phẩm an
toàn và bảo vệ môi trường và được chính
quyền các địa phương hoan nghênh và ủng hộ.
Từ những ảnh hưởng của Chương trình sau 5
năm thực hiện, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá
nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh
thuốc Bảo vệ thực đã thể hiện sự quan tâm và
cam kết đồng hành cùng Chương trình trong
thời gian tới.
Cũng trong Hội nghị này, TS. Hoàng Trung,
thay mặt lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật trao tặng
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho các
cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện giai
đoạn I của Chương trình.
Xuất phát từ những yêu cầu, mong muốn
chính đáng của người dân cũng như các doanh
nghiệp, ngay trong hội nghị tổng kết này Cục Bảo
vệ thực vật đã phát động thực hiện giai đoạn II
của chương trình (từ năm 2017-2021) với sự
đồng hành của gần 20 doanh nghiệp, Chương
trình cũng đặt mục tiêu sẽ mở rộng địa bàn thực
hiện trên quy mô cả nước./.

