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UỶ BAN NHÂN DÂN 

                HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 
Số:          /UBND - NLN 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-

BNN ngày 24/11/2020 và phòng, chống một số 

dịch hại trên cây lúa, ngô vụ Xuân năm 2021 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Sơn Dương, ngày        tháng  3 năm 2021 

 

                           

                     

                    Kính gửi: - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Dương; 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông - Thể thao huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 264/SNN-

TTBVTV ngày 26/02/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN-

BVTV ngày 24/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục triển khai 

Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị 

kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu; Văn bản số 31/TTBVTV- ngày 26/02/2021 

của Chi cục Trồng  trọt và BVTV về việc hướng dẫn phòng, chống một số dịch hại 

trên cây lúa, ngô vụ Xuân năm 2021.  

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Quản lý dịch hại 

tổng hợp trên một số cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn; chủ 

động phòng trừ các đối tượng dịch hại có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

sâu bệnh gây ra, 

 Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Hướng dẫn nhân dân bố trí thời vụ phù hợp, luân canh cây trồng, sử dụng 

giống chống chịu và bón phân cân đối để hạn chế sinh vật gây hại. Khuyến 

khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống 

cây trồng chống chịu sâu bệnh.  

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, các tổ chức chính 

trị xã hội huyện (Hội Nông dân, Phụ nữ...)  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập 

huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân các biện pháp về quản lý dịch hại tổng 

hợp, nhân rộng ứng dụng chương trình IPM.   

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật; kiểm tra việc buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Xuân theo Văn 

bản số 31/TTBVTV-BVTV ngày 26/02/2021 của Chi cục Trồng  trọt và BVTV (có 

văn bản đính kèm). 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Dương: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao cho nông dân các 

biện pháp về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng để áp dụng, nhân rộng trong 

sản xuất trồng trọt. 
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- Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo sinh vật gây hại; 

kiểm tra, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương. 

- Hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 

đúng, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện: Tăng cường công 

tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình IPM 

trong sản xuất nông nghiệp. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Sở, ngành có liên 

quan của tỉnh tập huấn, tăng cường năng lực cho lực lượng cán bộ làm công tác 

bảo vệ thực vật triển khai Chương trình IPM trên các cây trồng chủ lực, có giá trị 

kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu của huyện; trong đó tập trung thực hiện tại các 

xã nông thôn mới, các xã có mô hình sản xuất cánh đồng lớn, mô hình liên kết để 

tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả; làm tốt công tác dự tính dự báo, hướng dẫn, 

chỉ đạo phòng trừ, giảm thiểu nguy cơ dịch hại cây trồng. Lồng ghép các chương 

trình, đề  tài, dự  án, tập huấn mùa vụ của khuyến nông để tuyên truyền, tập huấn 

nhân rộng Chương trình IPM trong sản xuất. 

- Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, 

tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật, đảm bảo 

không để xảy ra việc kinh doanh thuốc kém chất lượng, thuốc giả, ép giá người 

sử dụng. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND 

huyện. Tổng hợp báo cáo theo quy định. 

      Yêu cầu UBND các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức thực hiện./.  

 
    Nơi nhận: 
    - TTr Huyện uỷ; HĐND huyện (B/cáo); 

    - Các Phó Chủ tịch  UBND huyện; 

    - Chánh, phó VP TH UBND huyện; 

    - Đảng ủy các xã, thị trấn (P/hợp); 

    - Như trên (T/hiện); 

    - Chuyên viên TH  NLN; 

    - Lưu VT;  Bnn  b. 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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