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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 22 tháng 01 năm 2020

V/v tăng cường phát triển và
sử dụng phân bón hữu cơ

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 171/UBND-NL ngày 20/01/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ. Ủy
ban nhân dân huyện yêu cầu:
Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã,
thị trấn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp
luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón: Luật Trồng trọt,
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản
lý phân bón, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về
nông nghiệp hữu cơ, 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 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày
27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chuẩn quốc gia về chất
lượng phân bón.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh,
sử dụng phân bón trên địa bàn huyện; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp
sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ảnh
hưởng xấu đến môi trường và gây bức xúc trong xã hội.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan
nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về chính sách chính khuyến khích đầu
tư đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ theo các nội dung
quy định tại Điều 4, Điều 6 Luật Trồng trọt, Điều 16 Nghị định số
109/2018/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với địa bàn quản lý.
- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phân bón
đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ, xây dựng mô hình sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, hiệu quả để áp dụng trên địa bàn huyện.

- Các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật tình hình các vấn đề
trong phạm vi quản lý thuộc các nội dung nêu trên gửi về Phòng Nông nghiệp
và PTNT; đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo của
các đơn vị, địa phương và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý, giải
quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng
Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ UBND huyện;
- Hội Nông dân huyện (ph/hợp);
- LĐ Văn phòng;
- Lưu: VT-UB, NL.
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