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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ 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 3777/UBND-NLN ngày 28/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng 

chủ lực trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian qua, chương trình IPM đã được áp dụng thực hiện trên 

một số cây trồng như: Lúa, chè, rau màu và cây ăn quả...; kết quả thực hiện 

Chương trình IPM đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nông dân, góp 

phần nâng cáo giá trị sản xuất hướng đến xây dựng nền sản xuất nông nghiệp 

bền vững, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường. Các biện pháp áp dụng trong 

thực hiện Chương trình IPM còn là cơ sở để phát triển các tiến bộ kỹ thuật như 3 

giảm 3 tăng, kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI); là cơ sở định hướng sử dụng 

chế phẩm sinh học trong quản lý sinh vật gây hại và canh tác sản xuất theo 

phương pháp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp bền vững.  

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình IPM trên một số 

cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức tập huấn, xây dựng mô 

hình IPM đối với một số cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao để nhân rộng 

Chương trình IPM và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 

giảm, SRI, công nghệ sinh thái vào thực tiễn sản xuất trồng trọt. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố phối hợp 

với UBND các xã, phường, thị trấn: 

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 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 
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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 các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

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

bộ làm công tác bảo vệ thực vật để làm tốt công tác dự tính dự báo, hướng dẫn, 

chỉ đạo phòng trừ, giảm thiểu nguy cơ dịch hại cây trồng.  

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ...) tuyên 

truyền vận động, xây dựng các chương trình phối hợp hướng dẫn nông dân mở 

rộng ứng dụng Chương trình IPM vào sản xuất trồng trọt. 

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

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chủ trì, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, 

ngành  liên  quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển 

khai Chương trình IPM trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế và có tiềm 

năng xuất khẩu của tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt; 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. 

- Xây dựng tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật, sổ tay IPM, tờ rơi, poster để 

tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trên 

các cây trồng (lúa, ngô, rau, chè, cây ăn quả,...) 

- 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. 

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

thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang và các cơ 

quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng 

Chương trình IPM vào sản xuất trồng trọt. 

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân các 

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

cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân áp 

dụng Chương trình IPM vào sản xuất trồng trọt trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 
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- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan 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.  

- 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. 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đề xuất 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. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh với Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp 

giải quyết./. 
 

 
 

 Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV;  

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Phòng NN&PTNT huyện;           (Thực hiện) 

- Phòng Kinh tế TP; 

- TT Dịch vụ NN huyện, TP;  

- Đài PT&TH tỉnh      (Phối hợp); 

- Báo Tuyên Quang    

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV.(PD) 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Việt 
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