
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 575 /SNN-BVTV       Lạng Sơn, ngày  04 tháng 5 năm 2019 
V/v khuyến cáo không sử dụng một số loại 

chất thải không đảm bảo vệ sinh môi 
trường phun, tưới trực tiếp lên cây trồng. 

 

 
 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 
  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có xuất hiện tình trạng một số hộ dân đã sử dụng 
chất thải hút từ bể phốt sinh hoạt để tưới trực tiếp cho cây trồng (cây ăn quả, cây 
rau). Đây là nguồn chất thải chưa qua xử lý, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các 
bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe con người và chất lượng nông sản, gây ô nhiễm môi 
trường. 

 Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản trong quá trình sản 
xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực 
hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo, nâng cao nhận thức người dân 
để thực hiện tốt quy trình chăm sóc cho cây trồng, cụ thể: 

1. Tuyệt đối không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải từ bệnh viện, 
khu dân cư, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc, gia cầm chưa qua xử lý đạt tiêu 
chuẩn để tưới, phun trực tiếp cho cây trồng. Chỉ sử dụng nguồn nước tưới theo hệ 
thống cấp nước thủy lợi, nguồn nước ngầm, nước ao hồ tự nhiên không bị ô nhiễm 
(theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu - QCVN 
39:2011/BTNMT). 

2. Đối với các trại chăn nuôi, để tận dụng chất thải động vật làm phân bón 
hữu cơ phải có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. 

3. Đối với các hộ nông dân sử dụng nguồn chất thải chăn nuôi làm phân bón 
cần phải xử lý phân bằng các chế phẩm sinh học, ủ phân hoai mục mới bón cho cây 
trồng. Không bón phân tươi chưa qua xử lý. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, khuyến cáo tới 
người dân./. 

 

 
Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục BVTV, QLCL; 
- Lưu phòng TSKTTH, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 
 

Lý Việt Hưng 



 


		2019-05-04T14:53:58+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




