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UỶ BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    TỈNH NGHỆ AN                                        ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                          
 Số: 03/2016/CT-UBND                        Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2016 
 

CHỈ THỊ 
Về công tác bảo vệ thực vật năm 2016 

 
Sản xuất nông nghiệp Nghệ An năm 2016 ñược dự báo sẽ phải ñối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức về ñiều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt và nguy cơ 
dịch hại. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương 
trong thời gian tới hiện tượng El-Nino tiếp tục kéo dài gây nền nhiệt ñộ cao, lượng 
mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, tình trạng khô hạn ảnh hưởng hầu hết 
các vùng sản xuất. Nghệ An là một trong các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của hiện 
tượng El-Nino, do ñó sẽ không chỉ ảnh hưởng lớn ñến kế hoạch sản xuất, cơ cấu 
giống và thời vụ, thời gian sinh trưởng phát triển của cây trồng mà còn tiềm ẩn 
nguy cơ một số sinh vật gây hại bùng phát và diễn biến phức tạp khó lường, gây khó 
khăn cho công tác ñiều tra phát hiện, dự tính dự báo và tổ chức chỉ ñạo phòng trừ.  

ðể chủ ñộng thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, ñặc biệt là công tác theo 
dõi và phòng trừ dịch hại cây trồng nhằm giảm ñến mức tối ña thiệt hại do dịch hại 
gây ra; bảo ñảm an toàn sản xuất. UBND tỉnh yêu cầu giám ñốc các Sở; Thủ trưởng 
các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan trên ñịa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 
a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị, các ngành có liên quan:  
- Triển khai thực hiện tốt công tác Bảo vệ thực vật trên ñịa bàn; Huy ñộng 

lực lượng cán bộ chuyên môn trong ngành ñể giúp các ñịa phương theo dõi và chỉ 
ñạo phòng trừ dịch hại; Phân công lãnh ñạo Sở phụ trách kiểm tra, ñôn ñốc công tác 
phòng trừ khi dịch hại phát sinh gây hại nặng, có khả năng bùng phát trên diện 
rộng. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh vật tư bảo vệ thực vật 
trên ñịa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ñặc biệt là kinh 
doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc giả, thuốc kém chất lượng và việc lợi dụng tình 
hình dịch bệnh ñể tăng giá thuốc. 

b) Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở như: Chi cục Bảo vệ thực vật, 
Trung tâm Khuyến nông và các cơ quan trực thuộc có liên quan: 

- Thực hiện tốt công tác ñiều tra phát hiện, dự tính dự báo, tham mưu chỉ ñạo 
phòng trừ hiệu quả dịch hại cây trồng trên ñịa bàn tỉnh. ðặc biệt chú ý quản lý tốt, 
ngay từ ñầu vụ ñối với các loài dịch hại chính có nguy cơ phát sinh gây hại cao 


