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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật 

 hại cây trồng trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

Trong năm 2022, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã khắc phục 

khó khăn, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp 

phòng, trừ sinh vật gây hại cây trồng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và 

của huyện. Tuy nhiên, trước tình hình sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, 

nhiều loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao được trồng mang tính hàng hóa đòi 

hỏi phải đầu tư thâm canh cao nên sinh vật hại cũng dễ phát sinh, phát triển, nhiều 

loại sâu bệnh hại mới xuất hiện. Mặt khác, biến đổi khí hậu và diễn biến thời tiết 

cực đoan, nền nhiệt độ ngày càng có xu hướng tăng cao, thiên tai thường xuyên 

xảy ra, bất thường và không theo quy luật, nguồn sinh vật gây hại có thể phát 

sinh, gây hại và lây lan trên diện rộng, có nguy cơ bùng phát thành dịch và rất khó 

kiểm soát. Để chủ động phòng, trừ sinh vật gây hại trên các loại cây trồng nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2022 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã, thị trấn tập trung triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 

02/CT-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác 

phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tổ chức triển khai công tác phòng, trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại 

địa phương, trong đó chủ động tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm bệnh khảm 

lá trên cây sắn(1), sâu bệnh trên cây lúa, cây dược liệu (nếu có) không để lây lan 

ra diện rộng. 

- Tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn, ban quản lý các thôn tăng cường 

công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện xử lý sớm, dứt điểm ngay từ ban đầu 

các sinh vật gây hại trên cây trồng; phát huy vai trò và trách nhiệm của người 

đứng đầu địa phương trong công tác phòng trừ, khống chế sinh vật gây hại trên 

                                                 
(1) Công văn số 1549/UBND-TH ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc chủ động tăng cường triển 

khai các giải pháp phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn năm 2023. 
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cây trồng, tránh tình trạng chủ quan, lơ là, kiên quyết không để sinh vật gây hại 

lây lan và phát triển thành dịch.  

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để chủ thực vật (tổ chức, cá 

nhân có sở hữu tài nguyên thực vật) nắm được quyền và nghĩa vụ của mình đã 

được quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật(2). 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người nông dân bằng các 

hình thức phù hợp về thời điểm phát sinh và các biện pháp phòng, trừ các đối tượng 

sâu, bệnh hại cụ thể trên từng loại cây trồng ở từng thời điểm (trong đó lưu ý 

khuyến cáo giai đoạn phòng trừ hiệu quả nhất) để người nông dân biết, áp dụng. 

- Tổ chức triển khai các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây 

trồng chủ lực, có giá trị kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu ở địa phương theo Chỉ 

thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24/11/2020(3), Quyết định số 3592/QĐ-BNN-

BVTV ngày 23/9/2022(4)
 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng trừ bệnh hại 

trên cây trồng có nguy cơ phát sinh trong thời gian đến(5); thông tin, hướng dẫn 

người nông dân sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh, vệ sinh đồng 

ruộng, bố trí thời vụ(6), sử dụng phân bón hợp lý và các biện pháp khác thân 

thiện với môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, 

phát triển, tăng sức chống chịu, hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây 

hại, bảo vệ và phát triển sinh vật có ích. 

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng, 

chủng loại, đánh giá khả năng phát sinh sâu bệnh hại đối với các loại giống cây 

dược liệu, cây ăn quả, cây mắc ca, cây lâm nghiệp đang được địa phương sử 

dụng để trồng, chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ, không để dịch hại 

phát sinh. 

- Phối hợp trong công tác kiểm tra việc mua bán, kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá hoặc bán 

hàng không đảm bảo chất lượng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).  

                                                 
(2) Theo dõi, phát hiện kịp thời sinh vật gây hại và áp dụng biện pháp phù hợp để phòng, chống sinh vật 

gây hại thực vật hiệu quả, an toàn, không để lây lan; Báo cáo ngay với UBND cấp xã hoặc cơ quan chuyên 

ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật nơi gần nhất khi phát hiện sinh vật gây hại lạ hoặc sinh vật gây hại có nguy 

cơ gây thiệt hại nghiêm trọng; Cung cấp thông tin về tình hình sinh vật gây hại thực vật, phối hợp và tạo điều 

kiện cho cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu; Thực hiện 

nghiêm các biện pháp chống dịch khi có công bố dịch hại thực vật; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định; 

Khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do không thực hiện hoặc thực hiện 

không đúng các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại. 
(3) 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. 
(4) Về kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng 

chủ lực ở Việt Nam giai đoạn 2022-2030. 
(5) Như: Lúa (phòng trừ  sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, tuyến trùng rễ; ốc bươu vàng, chuột 

gây hại; bệnh đạo ôn, đặc biệt bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn…); sâu keo mùa thu trên cây ngô; sâu bệnh 

hại các loại rau màu; bệnh khảm lá, chổi rồng trên cây sắn; các loại bệnh hại trên cây ăn quả, cây Mắc ca, cây 

dược liệu, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp... 
(6) Theo Hướng dẫn số 02/HD-PNN ngày 27/10/2022 của Phòng NN&PTNT về hướng dẫn bố trí cơ câu 

giống và thời vụ gieo trồng vụ Đông-Xuân năm 2022-2023 trên địa bàn huyện. 
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- Thực hiện tốt công tác phối hợp và chế độ thông tin báo cáo UBND 

huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp) về tình hình dịch bệnh trên cây trồng diễn ra trên địa bàn(7). 

- Chủ động cân đối ngân sách địa phương và các nguồn huy động, đóng 

góp hợp pháp để triển khai thực hiện phòng, chống dịch hại trên cây trồng theo 

đúng quy định pháp luật. 

* Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện nếu để dịch hại trên cây trồng phát sinh, tái phát, diễn biến phức 

tạp, lây lan trên địa bàn và ra các địa phương khác. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện định kỳ thông báo chính xác, kịp thời về tình hình sâu, bệnh hại, 

dự báo thời điểm phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại và hướng 

dẫn các biện pháp, kỹ thuật, phòng trừ hiệu quả để các địa phương, người nông 

dân biết, áp dụng. 

- Tổng hợp, lập danh sách đăng ký tham gia tập huấn, hướng dẫn người 

sản xuất và các cơ sở sản xuất áp dụng quy trình VietGAP(8), GloballGAP(9), kỹ 

thuật IPM(10),  ICM(11) trong quá trình canh tác để đảm bảo năng suất, chất lượng 

và an toàn thực phẩm theo các đợt mở lớp tại tỉnh. Tham mưu UBND huyện xây 

dựng và triển khai các mô hình sản xuất bền vững, an toàn dịch bệnh; mô hình 

IPM trên các loại cây trồng để người nông dân tham khảo, áp dụng và nhân 

rộng. 

- Phối hợp hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác thiết lập, 

giám sát và quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản.   

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp 

ngăn chặn và xử lý dứt điểm bệnh khảm lá sắn, bệnh trên cây lúa, dược liệu đảm 

bảo không để lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người dân. 

- Tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra để tăng cường 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, mua bán giống cây trồng, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; đồng thời thông tin đến người dân 

những cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo 

chất lượng, uy tín; xử lý hoặc đề nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định 

của pháp luật (nếu có). 

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

                                                 
(7) Khi xảy ra dịch bệnh thì báo cáo định kỳ hàng tuần chậm nhất trước 15h ngày thứ 5; Nếu không có dịch 

bệnh thì định kỳ báo cáo trước ngày 20 hàng tháng. 
(8) VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt 

Nam). 
(9) GlobalGAP là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(Good Agricultural Practice). 
(10) Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (Integrated Pests Management, viết tắt theo tiếng Anh là 

IPM). 
(11) ICM (Integrated Crop Management) có nghĩa là "Quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại cây trồng". 
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- Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, nắm bắt địa bàn để thực 

hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo và kịp thời hướng dẫn UBND các xã, 

thị trấn và người nông dân các biện pháp phòng, trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của thời tiết, tình hình sinh vật 

gây hại cây trồng trên địa bàn, định kỳ hằng tuần (giao ban thường kỳ sáng ngày 

thứ Hai) tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai các giải 

pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, không để dịch hại lây lan phát 

sinh trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND 

huyện công bố dịch, hết dịch theo đúng quy định của pháp luật(12) (trong trường 

hợp đủ điều kiện). 

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo 

giữa Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp với Phòng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn và UBND các xã, thị trấn. Định kỳ, tham mưu UBND huyện công tác báo 

cáo kết quả triển khai phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng gửi Sở Nông 

nghiệp và PTNT theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí 

kinh phí để hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch (như mua các vật tư, thuốc 

BVTV,…) xảy ra trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và 

các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND huyện về hỗ trợ kinh phí 

triển khai thực hiện Chỉ thị này phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa 

phương hàng năm theo quy định pháp luật. 

- Tham mưu UBND huyện chủ động cân đối ngân sách địa phương 

(nguồn dự phòng, sự nghiệp kinh tế,…) và các nguồn huy động, đóng góp hợp 

pháp để triển khai thực hiện phòng, chống dịch hại trên cây trồng theo đúng quy 

định pháp luật. 

4. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện: Phối hợp Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện 

tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với 

việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 

không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá hoặc bán hàng 

không đảm bảo chất lượng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo 

đúng quy định. 

5. Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Văn hoá-Thông tin-Du lịch 

và Truyền thông huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động 

phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ 

                                                 
(12) Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. 
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Nông nghiệp xây dựng các chuyên mục để thông tin, tuyên truyền về tình hình 

tác hại của sâu bệnh hại trên các loại cây trồng và các biện pháp phòng, trừ. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị, xã hội: Phối hợp tổ chức quán triệt, vận động Nhân dân, các hội viên, 

đoàn viên tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ sinh vật hại cây trồng 

trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

Nơi nhận:                                          
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (p/h); 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (th/h); 

- Đảng uỷ, HĐND các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn (th/h); 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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