
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 1161/SNN-TTBVTV 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 92/KH-

UBND ngày 03/6/2021của UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tuyên Quang, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

 
 
                  Kính gửi: 

 

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 
- Các đoàn thể tỉnh: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 
Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên; 

 - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và 
Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; 

                        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây 

trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2021-2025; Văn bản số 3777/UBND-NLN ngày 28/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnhvề việc triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các 

cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ 

lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị 

chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,...) để tuyên truyền, vận động, hướng 

dẫn các biện pháp kỹ thuật IPM, thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, 

phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật... các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng giống cây trồng, thuốc BVTV, phân bón… tới 

người sản xuất trên địa bàn huyện, thành phố. 

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên mục khuyến nông về IPM để phổ 

biến rộng rãi tới người sản xuất các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật IPM; các quy 

trình thực hành nông nghiệp tốt, VietGAP, các quy trình sản xuất bền vững, sản 

xuất hữu cơ, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI... 
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- Hàng năm xây dựng mô hình áp dụng IPM trên các loại cây trồng chủ 

lực như: Lúa, ngô, lạc, rau, chè, cây ăn quả…trên địa bàn huyện, thành phố; 

tuyên truyền, vận động để nhân rộng các mô hình áp dụng IPM đạt hiệu quả. 

- Phát động phong trào toàn dân thực hiện IPM gắn với thu gom vỏ bao bì 

thuốc BVTV sau sử dụng; tổ chức hội thi tìm hiểu về IPM cấp huyện, xây dựng 

mô hình Tổ dịch vụ BVTV và thí điểm mô hình Câu lạc bộ IPM tại một số xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức tập huấn, xây 

dựng các mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM trên các cây trồng; tổ 

chức các lớp huấn luyện nông dân nòng cốt IPM; tổ chức hội nghị đầu bờ để 

tuyên truyền, nhân rộng trong cộng đồng; xây dựng bể chứa vỏ bao bì thuốc 

BVTV sau sử dụng và thực hiện thu gom tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử 

dụng theo đúng quy định. 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức đào tạo, tập huấn giảng viên IPM và nông dân nòng cốt (FFS); tập huấn 

nhân rộng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM trong sản xuất đại trà; 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh.  

2. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 

các tổ chức chính trị xã hội tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và 

nhân dân nâng cao nhận thức và đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM 

trong sản xuất gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật  IPM 

vào sản xuất nông nghiệp để hạn chế việc lạm dụng hóa chất, nhất là thuốc 

BVTV, góp phần đảm bảo vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 

bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về IPM cho hội viên, đoàn viên trong các tổ 

chức Hội, Đoàn thể… tại cấp huyện, cấp xã. 

3. Đề nghị các Sở, ngành và các đơn vị liên quan của tỉnh 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai tuyên truyền, chủ động 

lồng ghép các chương trình, nguồn lực của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các nội dung, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 

92/KH-UBND ngày 03/6/2021 về thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng 
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hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 

4. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở 

4.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV là đơn vị thường trực, chủ trì, tham 

mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng 

chủ lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-

2025. 

- Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 

các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật IPM trong sản xuất; thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng; phổ 

biến Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật... và các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng giống, thuốc BVTV, phân bón…tới người sản 

xuất trên địa bàn tỉnh.  

- Hàng năm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự toán 

kinh phí để tổ chức tập huấn, in ấn tài liệu, tờ rơi, poster tuyên truyền, xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật IPM trên cây lúa, ngô, chè, lạc, rau, cây ăn quả…, sổ tay 

hướng dẫn quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); tổ chức các khóa TOT đào tạo 

giảng viên chính IPM; xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM 

để quản lý dịch hại bền vững, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm 

giống, giảm phân bón và giảm nước tưới; tổ chức hội nghị để tuyên truyền nhân 

rộng; tổ chức lắp đặt bể chứa và tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV... trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT để được hỗ trợ kỹ thuật và tham gia các chương 

trình, đào tạo, tập huấn giảng viên IPM, tăng cường năng lực cho lực lượng cán 

bộ làm công tác bảo vệ thực vật để thực hiện tuyên truyền, ứng dụng, mở rộng 

vào sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch; định kỳ 

tham mưu cho Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo 

quy định.  

4.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang và các 

cơ quan có liên quan xây dựng tin, bài, phóng sự để tuyên truyền, vận động và 
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hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật IPM, thu gom vỏ bao bì 

thuốc BVTV sau sử dụng...; phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động 

để nhân rộng các mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật IPM đạt hiệu quả. 

- Hàng năm phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tập huấn mùa vụ của 

Khuyến nông để tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp về quản lý 

dịch hại tổng hợp trên cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào 

sản xuất, đưa các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, tăng khả 

năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương nhằm 

giảm sự gây hại của dịch hại, bảo vệ sản xuất; 

- Tham mưu, đề xuất với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để được hỗ 

trợ kỹ thuật và tham gia các chương trình, đào tạo, tập huấn giảng viên IPM 

quốc gia ... cho cán bộ khuyến nông cơ sở. 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

5. Chế độ báo cáo 

Định kỳ hàng năm các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/12 hàng năm, đồng gửi bản mềm 

vào địa chỉ Email: ccbvtvtuyenquang@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo qui định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các đơn vị tại mục kính gửi 

phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNTđể phối hợp 

giải quyết./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (Đề nghị) 

- UBND tỉnh; (Báo cáo) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;                           T/h                                                                

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trung tâm DVNN các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang;                                  Phối hợp 

- Trang thông tin điện tử Sở 

- Lưu: VT, TTBVTV.(LG18) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 

 

mailto:ccbvtvtuyenquang@gmail.com
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