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Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc: Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, 
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Trung tâm 
Khuyến nông, Trung Tâm Thuỷ sản. 

 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến hết 
năm 2018 có thể có khoảng từ 2-3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền 
núi phía Bắc. Để chủ động đối phó, khắc phục kịp thời  điều kiện thời tiết bất thuận 
và nguy cơ gây hại cao của các loại dịch hại trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo hoàn 
thành kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các 
huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn 
phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ngành tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội 
dung sau:  

1. UBND các huyện, thành phố 

 - Tập trung, ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực để tạo ra giá trị sản phẩm 
hàng hóa lớn; Tiếp tục chuyển đổi diện tích gieo trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng 
cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn; Mở rộng các vùng sản xuất các sản 
phẩm chủ lực theo VietGAP, GlobalGAP… đẩy mạnh liên kết sản xuất, tạo ra sản 
phẩm an toàn, chất lượng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn thực hiện ký cam kết không sản xuất, kinh doanh vật tư nông 
nghiệp giả, kém chất lượng. Chủ động nắm bắt thông tin trên địa bàn và tổ chức 
thanh tra, kiểm tra, trong đó trú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành 
quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp của các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn; Kịp thời ngăn chặn tình trạng tăng giá và hàng kém chất lượng 
ảnh hưởng tới sản xuất; Kiên quyết sử lý các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất 
lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn 
nông dân chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thường xuyên vệ 
sinh chuồng trại, chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Tổ chức tốt 
công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; Duy trì thường 
xuyên công tác Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với các sản 
phẩm động vật lưu thông trên địa bàn tỉnh; Tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng, 
đặc biệt ở các nơi có nguy cơ cao (Chợ buôn bán gia súc, gia cầm sống, các điểm 
giết mổ…). 
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-  Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn phân 
công cán bộ bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến thời tiết, tình hình sâu bệnh hại trên 
cây trồng, vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Khi có mưa bão xảy ra cần: Chủ động huy động các lực lượng khơi thông 
dòng chảy, đảm bảo tiêu nước nhanh; Tại các vùng bị ngập úng huy động mọi 
nguồn lực để tập trung tiêu úng, thoát nước, khẩn trương thu dọn rác và tàn dư cây 
trồng, tiến hành làm cỏ sục bùn cho cây lúa; xới phá váng cho rau màu, kết hợp bón 
phân để cây hồi phục nhanh, sinh trưởng phát triển tốt.  

2. Chi cục Bảo vệ thực vật 

- Tăng cường điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính xác tình hình dịch hại 
trên cây trồng, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng trừ kịp thời, 
hiệu quả. Đặc biệt chú ý đến các dịch hại có nguy cơ phát sinh phát triển, gây hại 
mạnh trên cây lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp...; Chủ động áp dụng 
các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có dịch bệnh 
xảy ra.  

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán 
các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp 
ứng tốt nhu cầu, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất. 

3. Chi cục Thú y 

- Phân công cán bộ kỹ thuật tăng cường giám sát, lấy mẫu giám sát nhằm 
phát hiện sớm ổ dịch để có hướng xử lý kịp thời theo quy định. 

- Tăng cường công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn chuyên môn kịp thời; 
Cung ứng đầy đủ vật tư, vắc xin để phục vụ công tác tiêm phòng; Chủ động bố trí 
nhân lực, vật tư, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời không để dịch lây lan 
trên diện rộng.  

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật ra, vào địa bàn tỉnh; Phối hợp với 
các cơ quan chức năng thực hiện tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật không 
đảm bảo vệ sinh thú y lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

4. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 

- Chủ động thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh; Tăng cường kiểm soát chặt tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực 
vật trong rau, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thủy 
sản… 

- Tăng cường tuyên truyền tập huấn công tác quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt các biện 
pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại 
chợ, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau củ quả …; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
của người dân. 
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5. Trung tâm Thủy sản 

- Nghiên cứu xây dựng chuỗi sản xuất con giống nuôi trồng thủy sản an toàn dịch 
bệnh theo quy định  tại thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch được giao trong năm 2018. Tăng 
cường công tác nắm thông tin về thời tiết, khí hậu, dịch bệnh … Hướng dẫn người dân 
chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, biện pháp xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản an toàn gắn với thị trường và bảo vệ 
môi trường đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhân rộng các mô hình nuôi trồng có hiệu 
quả kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh. 

6. Trung tâm Khuyến nông 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào 
sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp có hiệu quả. Đẩy mạnh 
công tác thông tin - tuyên truyền, tập huấn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, phân 
bón mới, hướng dẫn người dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đối với từng loại 
cây trồng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tác hại của dịch 
bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nông dân kỹ thuật 
trồng, chăm sóc cây trồng vụ Mùa, kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh trên động vật 
và thủy sản. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai 
thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp 
thời phản ảnh về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử ký kịp thời./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng Kinh tế thành phố; 
- Phòng NN & PTNT các huyện; 
- Lưu VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Lý Việt Hưng 
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