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THÔNG T ư
Q uy định việc thu gom , xử lý, sử  dụng phụ phám cây trồng

( 'ăn cử Nghị định sổ ¡5 20! 7 NĐ-C 'P ngà}' 17 tháng 02 năm 2017 cùa 
Chính phu quv định chức nũng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cẩn tô chức cùa 
Bộ Nông nghiệp và Phái tríên nông thôn;

( 'ủn cử Luật Trồng trọt ngà)' 19 /háng ì ì năm 20 ì H;
Theo dề HỊỊỈĨỊ cua Cục trường ( ’ục Trong trọt;
Hộ inrcm g Hộ Nông nghiệp và Phát triể n  nông thôn ban hành Thông lir  

qity đình việc thu gom, xừ lý, sư dụng phụ phẩm cây trồng.

Chirơng 1 
Q U Y  DỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi diều chinh
Thõng tư  nảy quy định về thu gom. xử lý, sư dung phu phẩm cây 

trồng tại khu vực canh tác cua cây trồng nóng nghiệp, cây cảnh, nấm ãn.
Điều 2. Đối tirọrng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với tồ chức, hộ gia đinh, cá nhàn cỏ hoạt 

động lièii quan đến các nội dung được quy định tại Điều I Thông tư này.
Diều 3. Giai thích từ  ngữ
Trong Thông tư nảy, các từ ngừ dưỡi đây được hicu như sau:
1. Phụ phám cây trồng lã san phầin phụ phát sinh trong quá trinh ticn 

hành hoạt động chăm sóc. ihu hoạch, sơ chế sán phàm cây trồng tại khu vực 
canh tác cây trồng;

2. Xứ lý phụ phẩm cày trồng lả việc áp dựng giài pháp còng nghệ 
hoặc biện pháp kỹ thuật phù hợp làiìi tãng hiệu quà sư dựng; không làm ô 
nhiễm môi trường, lan tmyền sinh vật gây hại.

C hương II

ỌƯY ĐỊNH T H I GOM , x ử  LÝ, s ứ  DỤNG  
PHỤ PHÁM  CA Y TRỎNG

Điều 4. Thu gom phụ phẩm cầy trồng

I. Phụ phám cày trồng được thu gom, phàn loại theo mục đich sir 
dụng; không đẻ lần với hóa chất, bao bi, vo chai đựng thuốc bao vệ thực vật, 
phân bón. tíip chất vô cơ khác trong quá trinh thu gom. vận chuyến.



2. Việc thu gom, vận chuyển phụ phẩm cây trồng không ảnh hưởng 
tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao thông; không 
gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.

3. Khuyến khích sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong thu hoạch, thu 
gom phụ phẩm cây trồng; khuyến khích sử dụng kỹ thuật, công nghệ ép, 
nén phụ phẩm trước khi vận chuyển.

4. Tàn dư, phụ phẩm cây trồng trong vùng dịch hại thực vật thực hiện 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 5. X ử lý phụ phẩm  cây trồng

1. Phụ phẩm cây trồng được xử lý như sau:
a) Cày vùi hoặc phay;
b) Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống;
c) Vùi trong hố đa năng hoặc che tủ gốc cây trồng; che phủ đất;
d) Ủ làm phân bón hữu cơ truyền thống;
đ) Phơi khô;
e) Các giải pháp, biện pháp xử lý khác.
2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ 

công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng.
3. Việc xử lý phụ phẩm cây trồng bảo đảm không gây ô nhiễm môi 

trường, lan truyền sinh vật gây hại.
Điều 6. Sử dụng phụ phẩm  cây trồng

1. Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng làm nguyên liệu để 
sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm 
nguyên liệu cho các ngành s ản xuất khác.

2. Phụ phẩm cây trồng được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất 
nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón, sản xuất sản phẩm, 
hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất và quy định của pháp 
luật có liên quan.

C hương III 
TỔ  CHỨ C TH Ự C h i ệ n

Điều 7. T rách  nhiệm  của Cục T rồng trọ t

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ 
phẩm cây trồng hiệu quả.

2. Tổ chức xây dựng tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm 
cây trồng.
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3. Chú tri, phối hợp với Sơ Nông nghiệp vả Phát triền nông thòn cập 
nhật thòng tin về thu gom. xử lý, sư dụng phu phầin cây trồng trong phạm vi 
ca nước.

Điều 8. Trách nhiệm của Sỡ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tô chức tuyên truyền, triển khai thực hiện quy đinh về thu gom. xử 
lý, sư dụng phụ phẩm cây trồng trên địa bản

2. Phối hợp với Cục Trồng trọt xây dựng tài liệu hưóng dẫn lliu gom, 
xử lý phụ phâin cày trồng; hướng dẫn tô chức, hộ gia đinh, cá nhản thu 
gom, xử lý, sử dụng phụ phàm cày trồng.

3. Chú tri, phôi hợp với Uy ban nhàn dân cấp huyện, cap xà và các 
đim vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định vc thu «om, 
xừ lý, sư dụng phụ phầm cày trồng trên địa bàn.

4. Cung cầp thòng tin về thu gom, xư lý, sử dụng phu phẩm cây trồng 
trên địa bàn theo yêu cầu cua Bộ Nòng nghiệp vả Phát trièn nông thôn (Cục 
Trồng trọt).

Điều 9. Trách nhiệm của ỉồ chức, hộ gia dinh, cá nhân thu gom, 
xư lý, sứ  ciụng phụ phấni cây trồng

1. Tuân thu quy định về thu gom, xứ lý, sư (lụng phụ phầm cây trồng 
đàin báo không gây ô nhiễm mòi trường, lau truyên sinh vật gây liại.

2. Chịu trách nhiệm vồ chát lượng phụ phâni cày trồng theo ycu cầu 
cua nhả san xuat và pháp luật khác có liên quan.

Diều 10. Hiệu lụxr thi hành

1. Thông tư  này có hiệu lực thi hánh kè tir ngày 0 1 tháng 01 năm 2020.

2. Trong quả trinh thực hiện, nếu cỏ vướng mẳc, các cơ quan, tố 
chức, hộ gia đinh, cá nhân kịp thời phan ảnh vê Bộ Nòng nghiệp vả Phát 
triền nông thôn de xem xẻt sữa đòi. bô sung./.

N ơ i n liậ ii:
• Vân phóng Chinh phu.
- Các Bộ. ca quan ngang Bộ. cơ quan thuộc CP;
- UBND các tinh thánh phó im c thuõc TW ;
• Lành dạo B ỏ  Nông nghiệp \ã  PTN T.
- C'ục Kicni tra \ă n  ban - Bộ T ư  pháp.
- Sơ Nông nghicp vả PTNT các tinh, TP Iruc ihuỏc TW;
• Các don vị thuộc Bô Nông nghiệp vả PTNT;
- Cóng TTĐT Chinh phu, Còng bao Chinh phu. Cõng 
TTĐT Bò Nóng nghicp & PTNT:
• Lưu; Văn lliưTTT

KT. BỌ TRƯỞNG
ứTRƯỞNG
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