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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống  

sinh vật haị cây trồng trên điạ bàn tỉnh Kon Tum 
 

 

 

Trong thời gian qua các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã khắc phục 

khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống 

dịch hại cây trồng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên, hiện nay một số bệnh haị trên cây trồng vẫn còn xảy ra, bêṇh khảm lá 

trên sắn đa ̃phát sinh, gây haị taị môṭ số điạ phương như thành phố Kon Tum, các 

huyêṇ Đăk Tô, Ngoc̣ Hồi, Sa Thầy, Kon Plông và có khả năng lây lan nhanh ra các 

các điạ bàn khác.  

Trước tình hình biến đổi khí hậu và diễn biến thời tiết phức tạp, nền nhiệt độ 

ngày càng có xu hướng tăng cao, thiên tai thường xuyên xảy ra, bất thường và 

không theo quy luật, nguồn bêṇh haị trên cây trồng 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, chống dic̣h haị trên các loaị cây trồng nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiêp̣ trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tập trung triển khai thưc̣ hiêṇ các nôị dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tổ chức tháng cao điểm (tháng 8 năm 2021) triển khai công tác phòng 

chống dịch haị trên cây trồng tại địa phương, chỉ đaọ giải quyết dứt điểm tình traṇg 

bêṇh khảm lá trên cây sắn đang phát sinh trên điạ bàn, không để lây lan sang điạ 

bàn khác. 

- Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện xử lý sớm, dứt điểm 

ngay từ ban đầu các đối tượng gây hại trên cây trồng; phát huy vai trò và trách 

nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác phòng, chống, khống chế 

dịch hại trên cây trồng, tránh tình trạng chủ quan, lơ là; kiên quyết không để dịch 

hại lây lan ra diện rộng và phát triển thành dịch. 

- Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diêñ ra, xây dựng 

các phương án phòng chống dic̣h haị trên cây trồng để sẵn sàng đáp ứng mọi tình 

huống phát sinh tại địa phương. 

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

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

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

khuyến cáo giai đoaṇ phòng trừ hiêụ quả nhất) để người nông dân biết, áp duṇg. 
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- Chủ đôṇg chỉ đaọ triển khai các giải pháp ngăn chăṇ, phòng trừ bêṇh haị 

trên cây trồng có nguy cơ phát sinh trong thời gian đến(1); hướng dâñ người nông 

dân sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, vệ sinh đồng ruộng, bố 

trí thời vụ, 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 chiụ, hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại, bảo vệ và phát 

triển sinh vật có ích. 

- Tổ chức tâp̣ huấn, 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 thi ̣ số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bô ̣Nông 

nghiêp̣ và Phát triển nông thôn(2). 

- Quản lý, kiểm soát chăṭ che ̃về nguồn gốc, chất lượng, chủng loại, đánh giá 

khả năng phát sinh sâu bêṇh haị đối với các loaị giống cây lâm nghiêp̣ đang đươc̣ 

địa phương sử duṇg để trồng rừng, chủ đôṇg triển khai các giải pháp phòng trừ, 

không để dịch haị phát sinh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc mua bán, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp, không để tình trạng lơị duṇg tình hình dic̣h bêṇh để tăng giá hoặc bán 

hàng không đảm bảo chất lượng, kip̣ thời xử lý các hành vi vi phaṃ (nếu có); có 

giải pháp chỉ đạo, thúc đẩy, hỗ trơ ̣các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiêp̣ cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư đầy đủ, kịp thời để phục vụ Nhân 

dân sản xuất. 

- Bố trí nhân lưc̣ để thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo và hướng 

dẫn nông dân các biêṇ pháp phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả. 

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

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

về công tác chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

- Chủ động cân đối ngân sách điạ phương (nguồn dự phòng, sự nghiệp kinh 

tế,…) và các nguồn huy động, đóng góp hơp̣ pháp để triển khai thực hiện phòng, 

chống dịch haị trên cây trồng theo đúng quy định pháp luật. 

- Định kỳ hằng tuần (trước ngày thứ Tư) báo cáo tình hình dịch hại cây 

trồng, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Quá trình triển khai thực hiêṇ công tác phòng chống dic̣h hại trên cây trồng 

phải tuân thủ theo đúng các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống 

dic̣h bêṇh Covid-19. 

                                                 
(1) Như: Lúa (phòng trừ chuột gây hại, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng; ốc bươu vàng, bo ̣tri ̃và bệnh bạc lá, 

bệnh đạo ôn lá, đặc biệt bệnh đạo ôn cổ bông,…); sâu keo mùa Thu trên cây ngô; sâu bêṇh haị các loại rau màu; 

bệnh khảm lá, chổi rồng trên cây sắn; các loaị bệnh haị trên cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiêp̣... 
(2) 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. 
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Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân các huyêṇ, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để dịch haị trên cây trồng phát sinh, 

tái phát, diễn biến phức tạp, lây lan trên địa bàn và ra các địa phương khác. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hơp̣ các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thuôc̣ Bô ̣Nông nghiêp̣ 

và Phát triển nông thôn 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 hiêụ quả để các địa phương, người 

nông dân biết, áp duṇg. 

- Tâp̣ huấn, hướng dẫn người sản xuất và các cơ sở sản xuất áp dụng quy 

trình VietGAP(3), GlobalGAP(4), kỹ thuật IPM(5), INM(6), ICM(7) trong quá trình 

canh tác để đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm. Xây dưṇg các mô 

hình sản xuất bền vững, an toàn dịch bệnh; mô hình IPM trên các loaị cây trồng để 

người nông dân tham khảo, áp duṇg và nhân rôṇg. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tuc̣ triển khai các 

giải pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm diện tích trồng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, 

đảm bảo không để lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người trồng sắn. 

- 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 tỉnh, chú troṇg công 

tác kiểm dịch đối với các giống cây lâm nghiêp̣ đang được các điạ phương sử duṇg 

để trồng rừng năm 2021; đồng thời thông tin đến người dân những cơ sở kinh 

doanh thưc̣ hiêṇ đúng các quy định của pháp luâṭ, đảm bảo chất lượng, uy tín; xử 

lý các hành vi vi phaṃ theo quy điṇh của pháp luâṭ (nếu có). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch, hết dịch theo đúng quy 

định của pháp luâṭ(8) (trong trường hơp̣ đủ điều kiêṇ). 

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

haị cây trồng trên địa bàn tỉnh, định kỳ hằng tuần (trước 11h00” ngày thứ Tư) tổng 

hợp báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đaọ triển khai các giải pháp 

phòng trừ kip̣ thời, hiêụ quả, đúng quy điṇh, không để dịch haị lây lan phát sinh 

trên điạ bàn tỉnh. 

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông và 

các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 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 luâṭ. 

                                                 
(3) VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam) 
(4) GlobalGAP là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good 

Agricultural Practice); 
(5) Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (Integrated Pests Management, viết tắt theo tiếng Anh là IPM); 
(6) INM - Integrated nutrient management - Quản lý dinh dưỡng tổng hợp; 
(7) ICM (Integrated Crop Management) có nghĩa là "Quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại cây trồng"; 
(8) Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. 
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5. Sở Công Thương: Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 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. 

6. Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

và các cơ quan thông tấn, báo chí. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chuyên 

mục, chương trình tuyên truyền, truyền thông, thông tin về tình hình và tác hại của 

sâu bêṇh haị trên các loại cây trồng và các biện pháp ngăn chăṇ, phòng trừ. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

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

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

trên điạ bàn tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có 

liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 
 

Nơi nhận:                                         
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Kon Tum;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, các PCVP; 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN.NLTA. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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