Syngenta và Chi cục BVTV An Giang phát động chiến dịch

“Môi trường sạch – Cuộc sống xanh”
Chương trình thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng & thu thập chữ ký chung tay bảo vệ
môi trường nông thôn
Việc sử dụng thuốc của bà con nông dân trong các năm gần đây có những chuyển biến tích cực, nhờ được
tập huấn và được chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, bà con đã áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng
hợp vào sản xuất nên hạn chế được sử dụng thuốc dịch hại, bảo đảm an toàn trong sản xuất. Tuy nhiên,
một số nông dân chưa thay đổi tập quán canh tác, cụ thể là vẫn còn lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc chưa
thật sự cần thiết, không theo nguyên tắc 4 đúng và khuyến cáo ngành nông nghiệp và ý thức bảo vệ môi
trường còn rất hạn chế. Sau mỗi đợt phun thuốc BVTV để phòng, trừ sâu bệnh gây hại cây trồng, tại các
cánh đồng, vỏ chai lọ, bao bì thuốc BVTV lại được vứt tràn lan, bừa bãi trên bờ ruộng, đê điều, kênh rạch,...
Tình trạng trên không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi
trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước do dư lượng thuốc BVTV còn tồn đọng trong bao bì. Việc vứt bừa
bãi vỏ bao bì đựng thuốc BVTV ngoài đồng vô tình thải thêm thuốc ra môi trường sống. Bao bì đựng thuốc
BVTV rất lâu phân hủy, gây độc hại cho đồng ruộng, kênh rạch. Một lượng thuốc BVTV dư thừa sau khi sử
dụng ngấm vào đất, nước gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. Nếu lấy để tưới rau màu hay nuôi
trồng thủy sản sẽ làm rau màu bị ô nhiễm, giảm năng suất, thủy sản chết hàng loạt. Đồng thời, tồn dư của
thuốc BVTV ngấm xuống mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và hệ thống nước giếng khoan
phục vụ sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, việc vứt bỏ tràn lan bao bì thuốc BVTV đã gây mất mỹ quan
đồng ruộng, tạo một hình ảnh xấu không phù hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới mà Nhà nước
ta đang phát động.
Nhằm xây dựng nông thôn sạch đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bà con nông dân, trong 2
ngày 3/12/2015 và 4/12/2015, Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh An Giang
tổ chức chiến dịch “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” tại 4 huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú,
Tri Tôn và thành phố Long Xuyên. Nội dung chính của chiến dịch là phát động bà con nông dân tích cực
hưởng ứng hoạt động thu gom các vỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng.

Trong khuôn khổ sự kiện, từ nay đến hết ngày 3/12/2015 bà con sẽ thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV
đã qua sử dụng bị vứt ngoài đồng ruộng, ở những nơi công cộng và sau khi mình sử dụng để mang đến
các điểm thu gom và nhận về những phần quà thiết thực trong cuộc sống như đường, bột ngọt, dầu ăn,
v.v. Sau đó, bà con có cơ hội tham dự sự kiện chính diễn ra vào ngày 4/12 tại huyện Châu Phú với những
hoạt động thú vị và hữu ích như tập huấn về quy tắc 4 đúng và các cách sử dụng an toàn thuốc BVTV, các
trò chơi vận động, đố vui vui nhộn để xây dựng tinh thần đồng đội. Tất cả người tham dự sẽ được tham

dự bốc thăm trúng thưởng với tổng số giải thưởng lên đến 80 giải. Một phần quan trọng của chiến dịch
chính là phần thu thập chữ ký cho Cam kết chung tay bảo vệ môi trường, lần đầu tiên tại Việt Nam hơn
500 nông dân sẽ cùng nhau ký vào bản cam kết ghi nhận trách nhiệm chung trong việc giữ gìn đồng ruộng
xanh, sạch, đẹp.
Đồng thời, gần 100 nhân viên Công ty Syngenta khu vực phía Nam, 50 cán bộ kỹ thuật Chi cục BVTV An
Giang cùng ban ngành, đoàn thể ở huyện, xã sẽ cùng bà con nông dân ra đồng thu gom vỏ bao bì thuốc
BVTV nhằm góp sức mình vệ sinh đồng ruộng và bảo vệ môi trường. Tất cả các vỏ bao bì thu được sẽ tập
kết và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về An toàn, Sức khỏe và Môi trường của tập đoàn Syngenta toàn cầu.
Dự kiến sẽ có hơn 500 nông dân tham dự chương trình với tổng số lượng bao bì thu gom ước đạt 4-5 tấn.
Hoạt động này là một phần cam kết “Bảo vệ an toàn cho con người” thuộc Chương trình Phát triển Bền
vững của Syngenta toàn cầu, trong đó cam kết huấn luyện an toàn lao động cho 20 triệu nông dân từ nay
đến năm 2020, đặc biệt tại các nước đang phát triển.
Ông Bùi Văn Khai, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV An Giang cho biết: “Việc xử lý bao bì thuốc BVTV đã
qua sử dụng là vấn đề mà các cấp quản lý ở địa phương trong đó có Chi cục BVTV An giang rất quan tâm
và mong muốn được triển khai rộng rãi. Số bao bì chúng ta thấy trên ruộng chỉ là 47% tổng số bao bì, số
còn lại trôi ra sông ngòi khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của Syngenta
trong việc góp phần bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho cộng đồng nông thôn. Chúng tôi luôn ủng
hộ hết mình và sẽ hợp tác chặt chẽ với Syngenta để thực hiện chương trình có ý nghĩa cao đẹp này”.
Ông Kumardev Datta, Tổng Giám đốc công ty Syngenta Việt Nam phát biểu: “Quan tâm tới cộng đồng luôn
gắn với hoạt động của Syngenta tại bất kì nơi nào chúng tôi hiện diện. Chương trình này thể hiện mong
muốn của chúng tôi được mang đến những lợi ích tốt nhất cho người nông dân Việt Nam, không chỉ thông
qua những sản phẩm và giải pháp chất lượng cao mà còn những hoạt động xã hội thiết thực giúp nâng
cao ý thức sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả tại các cộng đồng nông thôn”.

Syngenta là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài
nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Bằng trình độ khoa học tiên tiến và các giải pháp
cây trồng đột phá, 28.000 nhân viên trên hơn 90 quốc gia đang làm việc tận tâm để thay đổi phương thức canh tác
nông nghiệp trên toàn cầu. Chúng tôi cam kết bảo vệ thêm nhiều đất nông nghiệp khỏi tình trạng xói mòn, cải thiện
độ đa dạng sinh học và tiếp sức cho cộng đồng nông thôn. Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập www.syngenta.com
và www.goodgrowthplan.com. Kết nối qua Twitter® tại www.twitter.com/Syngenta
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