Thông cáo báo chí
STEWARDSHIP DAY 2014
NGÀY SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
Sự kiện thường niên của Croplife Việt Nam
được các đối tượng hưởng lợi ngày càng quan tâm
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10, 2014 – Tiếp nối thành công của hai năm trước, CropLife Việt Nam
sẽ tổ chức sự kiện “Ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả” (Stewardship Day 2014)
vào ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại sáu tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Phát động lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2012, Stewardship Day đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ
của cơ quan chính quyền địa phương và bà con nông dân, thông qua chương trình hội thảo và khóa tập
huấn kéo dài một ngày. Năm 2014, nhằm phát huy tính bền vững của sáng kiến này, CropLife Việt Nam
tiếp tục phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật và các Chi cục Bảo vệ Thực vật địa phương để tiếp cận 36
huyện, thị xã tại sáu tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, với số lượng bà con nông dân trực tiếp tham gia
lên tới gần 3,000 người. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên CropLife tổ chức sự kiện Stewardship Day ở Vĩnh
Long, Hậu Giang và Sóc Trăng, trong khi sự kiện này đã trở nên quen thuộc với bà con nông dân các
tỉnh Long An, Đồng Tháp và An Giang kể từ năm 2012.
Các hoạt động trong khuôn khổ Stewardship Day 2014 cũng được làm mới để thu hút thêm nhiều bà con
nông dân tham gia, dễ dàng truyền tải chủ đề chính “Ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và
hiệu quả.” Vào buổi sáng, ngoài buổi hội thảo về 5 Nguyền tắc vàng và 4 Đúng trong sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật, một cuộc tranh tài dành cho bà con nông dân đã được thiết kế để khơi dậy sự hào hứng và
nâng cao nhận thức về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Buổi chiều, bà con nông
dân ở các xã huyện sẽ tham gia trò chơi thực hành bảo hộ lao động và tìm hiểu về 5 Nguyên tắc vàng
ngay sau buổi tập huấn tại chỗ. Mục tiêu cuối cùng của chương trình là nâng cao nhận thức của bà con
và các bên liên quan về việc thực hành tốt các nguyên tắc, góp phần mang lại lợi ích về sức khỏe, kinh
tế và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp ở Việt Nam.
“Cùng chung sứ mệnh với tổ chức CropLife châu Á và CropLife Quốc tế, chúng tôi cam kết nâng cao
hiệu quả quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc quản lý và sử
dụng các sản phẩm có trách nhiệm này sẽ giúp củng cố ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, thân
thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe cộng đồng. Đó là lý do chúng tôi duy trì hoạt động này
thường niên và mở rộng quy mô sau mỗi năm với nhiều yếu tố mới lạ trong chương trình. Chúng tôi rất
phẩn khởi khi nhận thấy ý thức của bà con nông dân về việc sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ
thực vật đã có những tiến bộ nhất định; và chúng tôi hi vọng rằng bà con nông dân được tập huấn trong
khuôn khổ sự kiện thường niên này cũng sẽ góp phần giới thiệu thông điệp quan trọng này tới nhiều
người dân trong cộng đồng,” 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:
“Một trong những điểm nhấn của Stewardship Day 2014 chính yếu tố giải trí mà chúng tôi đưa vào vào

chương trình hoạt động dành cho bà con nông dân địa phương. Thông qua phần thi tranh tài và trò chơi
về thực hành bảo hộ lao động, tìm hiểu về 5 Nguyên tắc vàng, chúng tôi muốn hâm nóng bầu không khí
của ngày hội và khơi dậy sự hứng thú trong việc sử dụng sản phẩm bảo vệ thực vật hiệu quả và an toàn
đến từng người tham gia. Đây là một cách thú vị để bà con học hỏi những kỹ năng thực hành và tiếp thu
tốt nhất thông điệp của chương trình, để việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả trở thành
thói quen hằng ngày của nông dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi cũng nhấn mạnh đây
không phải là hoạt động chỉ kéo dài một ngày, mà sẽ được tiếp nối trong suốt các mùa vụ năm nay và
những năm sau nữa”
*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:
Về CropLife Việt Nam
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.
Về EuroCham
Từ khi thành lập chỉ với 60 thành viên vào năm 1998, EuroCham đã phát triển để đại diện cho hơn 850
doanh nghiệp châu Âu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Có văn phòng tại Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của EuroCham là đại diện cho lợi ích kinh doanh của các thành viên
châu Âu của chúng tôi tại Việt Nam, và cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam vì lợi ích của các
bên có liên quan. EuroCham còn có mục tiêu là giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng một cách
thành công những thách thức nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước.
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