
QUẢN LÝ BAO BÌ THUỐC BVTV 
SAU SỬ DỤNG 



Thực trạng sử dụng 
thuốc BVTV và quản 
lý bao bì sau sử dụng 

của nông dân 







GIẢI PHÁP 
QUẢN LÝ 

BAO BÌ 
THUỐC BVTV 
SAU SỬ DỤNG 

• Thông tin tuyên truyền 

• Tập huấn, huấn luyện 

• Xây dựng các hố chứa 

tập trung 

• Tổ chức các đợt thu 

gom định kỳ 



1. VẬT LIỆU THÔNG TIN 
TUYÊN TRUYỀN 

26.530 Poster 



590.454 tờ rơi 



10.000 sổ tay hướng dẫn sử 
dụng thuốc BVTV an toàn 



Công tác truyền thông 

• Kết nối báo chí (truyền thống và online) 

đưa thông tin về hoạt động chương trình. 

• Phối hợp với cơ quan truyền thanh, 

truyền hình thực hiện các phóng sự về các 

mô hình điểm. 



Báo in truyền thống 

• Nông Nghiệp Việt Nam 

• Sài Gòn Giải Phóng 

• Nông Thôn Ngày Nay 

• Người Lao Động 



Báo mạng online 



Trang thông tin các tỉnh tham gia chương trình 



Đài truyền hình quốc gia 

và địa phương đưa tin về 

chương trình 



Phối hợp Đài TH Vĩnh Long phát định kỳ hàng tuần về trương trình 



Tập huấn cho 531 cán bộ ToT 
của 22 tỉnh thành phía Nam 

2. TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN 



658.585 
nông dân 
được tập 

huấn 



Tập huấn cho 

hơn 4.900 sinh 

viên các trường 

đại học Cần Thơ, 

Đồng Tháp, An 

Giang, Đà Lạt, 

Cửu Long, Tiền 

Giang 



3. Xây dựng mô hình - hố chứa mẫu 



Xây dựng các hố chứa tại các điểm mô hình để tập 
kết bao bì thuốc BVTV đã sử dụng 

• Kết cấu bê tông, có nắp che chắc chắn 

• 2 cửa bỏ rác 2 bên nhằm mục đích phân loại bao bì 

• Có chân kê cao. 

• Có van xả dưới đáy giúp súc rữa dễ dàng 

• Đã xây dựng 756 hố chứa ở các mô hình 



Xây dựng các 
mô hình điểm 
gắn liền với 

cây trồng đặc 
trưng 

• Mãng cầu – Tây Ninh 

• Măng tây – Ninh Thuận 

• Xoài cát – Vĩnh Long 

• Cây ớt – Đồng Tháp 

• Hành tím – Sóc Trăng 



• Cây có múi – Bình Dương 

• Vú sữa – Cần Thơ 

• Thanh Long – Bình Thuận 

• Rau cải – TPHCM 

• Lúa – Long An 



Mô hình công nghệ sinh 

thái – trồng hoa trên bờ 

ruộng góp phần giảm 

thiểu sự lạm dụng thuốc 

BVTV trong canh tác 



Hướng dẫn nông dân súc rữa bao 

bì thuốc BVTV trước khi thu gom  





Phân loại bao bì để tái chế cho các mục đích khác 





4. Chương trình thu gom 

• Định kỳ 2 lần/năm vào cuối vụ. 

• Phát động nông dân thu gom bao bì thuốc BVTV đã 

sử dụng từ các hố chứa cho vào bao chứa của chương 

trình. 

• Kết hợp với INSEE sử dụng xe chuyên dụng. 

• Kết hợp với các báo, đài và cơ quan chuyên trách tại 

địa phương vận chuyển đưa tin và phối hợp thực 

hiện. 

• Kết thúc đợt thu gom, bao bì thuốc BVTV được tập 

kết về công ty INSEE tại Hòn Chồng, Kiên Giang để 

tiêu hủy (theo quy trình công ty). 



Hoạt động thu gom bao bì thuốc BVTV 



Đưa về nhà máy tiêu hủy 



Trong 6 năm, thu gom và 

tiêu hủy 60.762kg bao bì 

thuốc BVTV đã sử dụng 



5. Các hoạt động khác 

Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Lộc Trời, 

Công ty INSEE và 16 công ty kinh doanh thuốc 

BVTV giúp chương trình hoạt động ngày một hiệu 

quả và nhân rộng. 



Thăm khám 

sức khỏe cho 

nông dân trong 

câu lạc bộ 



Khám sức khỏe 

cho nông dân 

trong mô hình 



Cùng Tập đoàn Lộc Trời tổ chức giải 

đua xe đạp nhằm lan tỏa thông điệp 

của chương trình 




