Thông cáo báo chí
STEWARDSHIP DAY 2013 CỦA TỔ CHỨC CROPLIFE VIỆT NAM:
NGÀY SỬ SỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
Sự kiện diễn ra thường niên ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều
đối tượng hưởng lợi đem lại hiệu quả dài lâu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10, 2013 – CropLife Việt Nam phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật
cùng 06 Chi cục Bảo vệ Thực vật, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sẽ tổ chức sự kiện
Stewardship Day lần thứ 2 đồng thời tại 06 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 25 tháng 10,
2013. Mở rộng quy mô tiếp cận, Stewardship Day 2013 ước tính sẽ thu hút hơn 2.500 bà con nông
dân tham gia vì mục tiêu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả.
Phát động lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2012, Stewardship Day đã thu hút sự quan tâm và ủng
hộ nhiệt tình của cơ quan chính quyền địa phương và bà con nông dân, thông qua chương trình hội
thảo và các khóa tập huấn. Do đó, năm nay, nhằm phát huy tính bền vững của sáng kiến, CropLife
Việt Nam (gồm 06 công ty thành viên: Arysta LifeScience, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Du
Pont, Syngenta) quyết định nhân rộng sự kiện Stewardship Day 2013 đến 36 đơn vị huyện xã tại 06
tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An và
Tiền Giang.
Nhằm tạo ra tác động liên tục và lan rộng, Stewardship Day 2013 vẫn giữ nguyên chủ đề chính là
“Ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả.” Mục tiêu chính là nâng cao nhận thức
cho bà con nông dân và các bên liên quan đối với các phương pháp thực hành tốt, theo đó giúp đảm
bảo về mặt sức khoẻ, mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn đồng thời phát triển bền vững nền nông
nghiệp Việt Nam. Xem người nông dân là đối tượng chính của sự kiện, chương trình sẽ kết hợp các
bài trình bày mang tính hướng dẫn và minh hoạ rõ ràng cụ thể. Vào buổi sáng, chương trình hội thảo
sẽ đồng loạt diễn ra tại 06 tỉnh về 05 Quy tắc vàng*, nội dung chống hàng giả và Quy tắc 04 đúng khi
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; sau đó buổi chiều sẽ có các buổi tập huấn tại chỗ trực tiếp dành cho
bà con nông dân ở các đơn vị huyện xã thông qua những ví dụ thực tế và trực quan.
“Tin rằng việc nâng cao nhận thức và chuyển giao kiến thức không phải là một quá trình có thể
thành công trong một sớm một chiều, mà đòi hỏi phải có nỗ lực không ngừng qua thời gian, các
thành viên EuroCham CropLife Việt Nam cam kết duy trì tính liên tục của các nỗ lực đảm báo việc sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, thông qua việc xem đây là một hoạt động thường
niên. Với sự kiện Stewardship Day của CropLife Việt Nam, chúng tôi hướng đến trang bị cho bà con
nông dân những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp thực hành tốt nhất khi sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật. Bên cạnh người hưởng lợi chính là bà con nông dân, điều này còn giúp nâng cao sự an
toàn cho các bên liên quan khác, gồm người tiêu dùng, chính phủ, và ngay cả môi trường. Nhân cơ
hội này chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự phối hợp từ phía các đơn vị hỗ trợ, đặc biệt là các Chi

cục Bảo vệ Thực vật tại địa phương, cùng tinh thần nhiệt tình học hỏi từ phía người tham dự,” trích
lời Ông Torsten Velden, Chủ tịch CropLife Việt Nam.
Ông Phạm Văn Lợi, Trưởng nhóm tổ chức sự kiện Stewardship Day của CropLife Việt Nam, cho biết
“Quản lý Sản phẩm là vai trò và trách nhiệm của mọi người, bắt đầu ngay từ khâu nghiên cứu, sản
xuất đến phân phối, dán nhãn đến sử dụng và cho đến khâu xử lý chai lo sau khi qua sử dụng. Vì
vậy, thông qua việc tổ chức sự kiện, chúng tôi mong muốn kêu gọi sự tham gia và đóng góp của tất
cả các bên liên quan vào quá trình thực hiên chính sách quan trọng trên. Đồng thời, chúng tôi cũng
xin được nhấn mạnh đây không phải là hoạt động chỉ kéo dài một ngày, mà sẽ được tiếp nối trong
suốt các mùa vụ trong năm cũng như trong những năm tới.”
*05 Quy tắc vàng: Luôn cẩn thận khi sử dụng thuốc; Đọc kỹ và hiểu nhãn thuốc; Vệ sinh cá nhân sau khi sử
dụng thuốc; Bảo quản bình phun tốt; Sử dụng đồ bảo hộ lao động.

THÔNG TIN CHO PHÓNG VIÊN:
Tổ chức CropLife Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của CropLife Asia/ CropLife International, và là
một Tiểu ban ngành nghề thuộc Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). CropLife
Việt Nam, bao gồm 06 thành viên là Arysta LifeScience, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Du Pont
và Syngenta, được thành lập nhằm thúc đẩy lợi ích và việc sử dụng có trách nhiệm các sản phẩm
thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm công nghệ sinh học, cũng như thúc đẩy việc xây dựng một khuôn
khổ pháp lý minh bạch vì sự phát triển bền vững nền nông nghiệp Việt Nam.
Tổ chức CropLife Asia là đại diện khu vực của CropLife International, một liên đoàn toàn cầu của
ngành khoa học thực vật hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên khắp thế giới. Các công ty thành viên
của CropLife International cam kết đóng góp vì nền nông nghiệp bền vững thông qua việc cải tiến
các sản phẩm bảo vệ thực vật, sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp và hạt giống.
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Press Release
CROPLIFE VIETNAM STEWARDSHIP DAY 2013:
EFFECTIVE AND RESPONSIBLE USE OF CROP PROTECTION PRODUCTS
Consistent occurrence with increasing engagement of targeted subjects
for deeply-rooted impact

Ho Chi Minh City, 24 October 2013 – CropLife Vietnam in collaboration with Plant Protection
Department and six local sub-Plant Protection Departments, under the Ministry of Agriculture and
Rural Development, is holding its 2nd Stewardship Day simultaneously at six provinces in Mekong
Delta on 25 October 2013. With bigger reach-out scale, Stewardship Day 2013 is expected to attract
more than 2,500 farmers for the purpose of effective and responsible use of crop protection products.
Launched for the first time in Vietnam in 2012, the Stewardship Day caught huge interest from both
local authorities and farmers with its one-day seminar and training. As a result, this year, for the
sustainability of the initiative, CropLife Vietnam (comprised of 6 member companies: Arysta
LifeScience, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Du Pont, Syngenta) decides to enlarge the scope of
Stewardship Day 2013, covering 36 district units and communes in six Mekong Delta provinces,
namely An Giang, Can Tho, Dong Thap, Kien Giang, Long An and Tien Giang.
For consistent and wide-spread effect, Stewardship Day 2013 still keeps the key theme of “Effective
and responsible use of crop protection products.” The ultimate goal is to raise farmers’ and other
stakeholders’ awareness of good practices, which in turn should bring about better health, more
economic benefits and sustainable agricultural development in Vietnam. Take participants as top
priority, the event is the combination of instructive presentation and demonstration. In the morning,
seminars shall be held across these provinces to address the five Golden Rules* plus anti-counterfeit
content and the four Rights of using crop protection products; while in the afternoon, at-site training
shall be offered directly to farmers at district and commune level, via practical examples and lively
illustrations.
“As we believe that awareness raising and knowledge transfer is not a process that can be achieved
overnight but one that requires continuous efforts over time, EuroCham CropLife Vietnam members
are committed to maintaining the continuity of our stewardship efforts by making this an annual event.
With the CropLife Vietnam Stewardship Day, we aim to reach out to farmers and equip them with the
knowledge and skills to implement best practices in their use of crop protection products. Besides the
farmers, this would also help enhance the safety of other stakeholders, including consumers, the
government, and even the environment. We would like to take this opportunity to express our sincere
appreciation to our partners, especially the local sub-Plant Protection Departments, for their
cooperation, and our participants for their eagerness to learn more in the area of stewardship,” said
Mr. Torsten Velden, Chairman of CropLife Vietnam.

Mr. Pham Van Loi, Project Leader of CropLife Vietnam Stewardship Day, stated “Product
Stewardship is everyone’s role and responsibility, starting right from the beginning of discovery,
manufacturing to distribution, labeling to application and until the end of empty container disposal.
Therefore, by conducting this event, we want to get all stakeholders to engage and contribute to the
implementation of this important policy. We also want to emphasize that this is not a one day activity,
but it must be followed throughout the seasons and the years to come.”
* The Five Golden Rules of Responsible Use are: Exercise caution at all times; Read and understand the
product label; Practice good personal hygiene; Maintain sprayers in good working condition; Use appropriate
personal protective clothing and equipment

INFORMATION FOR REPORTERS:
CropLife Vietnam, the local unit of CropLife Asia/CropLife International, is a Sector Committee of
European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham). CropLife Vietnam, comprised of 6
members including Arysta LifeScience, BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Du Pont and Syngenta, is
established to promote the benefits and responsible use of crop protection and plant biotechnology
products, as well as a sound regulatory framework to support sustainable agricultural development in
Vietnam.
CropLife Asia is the regional organization of CropLife International, the global federation of the plant
science industry operating in more than 90 countries around the world. Member companies of
CropLife International commit to contribute to sustainable agriculture through innovation in plant
protection, agricultural biotechnology and seed production.
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