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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
Quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa Glyphosate và  

Chlorpyrifos trong sản xuất cà phê và Hồ tiêu  
Thời gian: 8.00-12.00, 29/9/2020 (thứ Ba) 

 

Thời gian Nội dung Trách nhiệm 

07.30-08:00 Đón tiếp và đăng ký đại biểu Sở NN&PTNT (Trung tâm 
KN tỉnh) Đắk Nông 

08:00-08:10  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Sở NN&PTNT (Trung tâm 
KN tỉnh) Đắk Nông 

08:10-08:30 Khai mạc hội thảo NAEC, Sở NN tỉnh, Công ty 
JDE, IDH 

08:30-08:45 Bài trình bày về tình hình quản lý, kinh doanh và sử 
dụng thuốc BVTV có Glyphosate và Chlorpyrifos 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở NN và PTNT tỉnh Đắk 
Nông 

08:45-09:15 Ý kiến/phát biểu của nhà rang xay và các công ty cà 
phê và Hồ tiêu: JDE, Nestle, LDC, OLAM, 
Simexco, McCormick, Nedspice, Olam,… về dư 
lượng Glyphosate trong cà phê nhân và dư lượng 
Chlorpyrifos trong Hồ tiêu 

Đại diện các công ty 

09:15-09:30 Bài trình bày về khung hành động quốc gia về quản 
lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV có 
Glyphosate và Chlorpyrifos trong sản xuất cà phê 
và Hồ tiêu 

Cục Bảo Vệ Thực Vật hoặc 01 
đại diện của khối tư 

09:30-10:00 Thảo luận về các khung hành động và vai trò của 
các bên 

 

10:00-10:15 Giải lao  

10:15-10:35 Bài trình bày về Vùng nguyên liệu Quy mô lớn 
được xác nhận (VSA) - Giải pháp dài hạn để quản 
lý thuốc BVTV và vật tư nông nghiệp 

IDH 

10:35-11:00 Câu hỏi và giải đáp về VSA  

11:00-11:25 Bài trình bày mô hình quản lý thảm cỏ không dùng 
hóa chất  

TS Phạm Công Trí, IDH 

11:25-11:45 Câu hỏi và giải đáp về mô hình quản lý thảm cỏ Sở NN&PTNT Đắk Nông, 
NAEC và IDH điều hành 

11:45-12:00 Kết luận, bế mạc Sở NN&PTNT 

12:00-13:00 Mời cơm đại biểu Sở NN&PTNT 

 


