
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:        /CT-BNN-BVTV 

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Hà Nội, ngày      tháng     năm     

CHỈ THỊ 

Về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ 

  

Phân bón là vật tư nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, hàng năm được 

sử dụng với số lượng lớn trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Việc sản xuất và 

sử dụng phân bón cân đối, đúng cách góp phần tăng năng suất cây trồng, nâng 

cao chất lượng nông sản và duy trì độ phì nhiêu của đất.  

Phát triển phân bón hữu cơ là hướng đi tất yếu của nông nghiệp Việt Nam 

kể cả trước mắt và lâu dài. Trong thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã 

có nhiều giải pháp để phát triển phân bón hữu cơ. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng 

phân bón mất cân đối còn phổ biến, việc sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ 

chưa tương xứng với nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.  

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

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

lượng nông sản và bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đẩy mạnh 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 Phát triển 

nông thôn 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 Phát triển 

nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.  

b) Ưu tiên kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ, 

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. 

c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với 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 tại địa phương. 

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng phân bón tại địa phương; phát hiện và xử 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.  

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Cục Bảo vệ thực vật 

- Ưu tiên, hỗ trợ các hoạt động về đăng ký mới, mở rộng quy mô, nâng 

công suất sản xuất phân bón hữu cơ. 

- Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao 

ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu 

sẵn có từ phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm hữu cơ trong công nghiệp chế biến và 

rác thải sinh hoạt. 

- Xây dựng tài liệu và hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tập huấn 

nâng cao nhận thức, tư duy của người dân về vai trò, tác dụng lâu dài của phân 

bón hữu cơ. 

- Chủ trì xây dựng chương trình, đề tài, dự án, hợp tác quốc tế nhằm thu 

hút đầu tư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về phân bón hữu cơ.  

b) Cục Trồng trọt 

Chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn các địa phương áp dụng quy trình sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là sử dụng phân bón hữu cơ.  

c) Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về nông nghiệp hữu 

cơ quy định tại Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, Thông tư số 09/2019/TT-

BNNPTNT, chủ trương, định hướng về phát triển nông nghiệp hữu cơ. 

d) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 

Ưu tiên phê duyệt đề tài, dự án: Tiêu chuẩn phương pháp thử đối với các 

chỉ tiêu chất lượng phân bón, đặc biệt là các chỉ tiêu chất lượng về vi sinh vật, 

chất điều hòa sinh trưởng, chất tăng hiệu suất sử dụng, chất tăng miễn dịch cây 

trồng; về tăng hiệu suất sử dụng phân bón, tỷ lệ bón hợp lý giữa phân bón vô cơ 

và phân bón hữu cơ theo nhóm đất, cây trồng; phân bón đất hiếm, phân bón 

nano; điều tra, đánh giá thực trạng, chất lượng nguồn nguyên liệu sản xuất phân 

bón hữu cơ.  

e) Thanh tra Bộ 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột 

xuất việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón, xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón giả, 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 theo quy định. 

g) Trung tâm Khuyến nông quốc gia 

Ưu tiên các dự án khuyến nông về sản xuất và sử dụng phân bón hữu 

cơ. Tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, biện pháp sử dụng phân bón cân 



 

 

đối, an toàn và hiệu quả. 

h) Các đơn vị nghiên cứu 

Chủ động đề xuất và tổ chức nghiên cứu về khoa học đất và dinh dưỡng 

cây trồng, tỷ lệ bón hợp lý giữa phân bón vô cơ và hữu cơ, phân bón có chất 

tăng hiệu suất sử dụng, phân bón có chất điều hòa sinh trưởng, phân bón có khả 

năng tăng miễn dịch cây trồng, phân bón có đất hiếm, phân bón nano. Xây dựng 

tiêu chuẩn phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng phân bón. Điều tra, 

đánh giá thực trạng, chất lượng nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. 

3. Các doanh nghiệp, hiệp hội 

a) Các doanh nghiệp 

- Đẩy mạnh xây dựng, tổ chức áp dụng các mô hình, chuỗi liên kết hiệu 

quả trong sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ. 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ hiệu 

quả, chất lượng cao gắn liền với nguồn nguyên liệu sẵn có của Việt Nam. 

- Cải thiện, nâng cao chất lượng hệ thống phân phối nhằm cung cấp tại 

chỗ, giá thành hợp lý. 

b) Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam  

- Vận động, hướng dẫn doanh nghiệp thành viên từng bước chuyển dần 

sang sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ. 

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuyên 

truyền, phổ biến, tập huấn và hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành, thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, 

hiệp hội, doanh nghiệp thực hiện các nội dung trên và thường xuyên báo cáo về 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) kết quả thực 

hiện cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị này để 

phối hợp giải quyết./.  

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để c/đ);  

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để c/đ); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h); 

- Các Cục: Trồng trọt, BVTV, CBPTTTNS (để t/h); 

- Thanh tra Bộ, Vụ KHCN&MT, TT KNQG (để t/h); 

- Các đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ; 

- HHPBVN, HHNNHCVN (để p/h); 

- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để đưa tin); 

- Lưu: VT, BVTV. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Xuân Cường 
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