
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND      Ia H’Drai, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tổ chức các lớp tập huấn: Phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm; các biện pháp quản lý và phòng trừ dịch hại trên cây trồng, an toàn, 

hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3303/KH-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 trên địa 

bàn huyện Ia H’Drai; 

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh khảm lá vi rút, bệnh chổi rồng trên cây sắn,... trên địa 

bàn huyện.  

Nhằm triển khai hiệu quả công tác phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học cho hộ, trang trại, cơ sở chăn nuôi để phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; các biện pháp quản lý và phòng trừ dịch hại trên 

cây trồng đạt hiệu quả cao, an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc Bảo 

vệ thực vật.  

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức tập 

huấn phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; các biện pháp quản lý và phòng trừ 

dịch hại trên cây trồng, an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc Bảo vệ 

thực vật, nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn cho lực lượng thú y cơ sở, hộ, 

trang trại, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học 

và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Nâng cao kiến thức 

chuyên môn cho các học viên về Các biện pháp quản lý và phòng trừ dịch hại trên 

cây trồng; an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật,... 
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- Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát bệnh Dại trên đàn chó mèo. 

- Góp phần ổn định năng suất, chất lượng của các loại cây trồng đồng thời 

nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.  

2. Yêu cầu  

Việc tổ chức lớp tập huấn bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng nội dung, đảm 

bảo trang bị kiến thức, các quy định của pháp luật để chủ động phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, cây trồng. 

II. NỘI DUNG 

1. Tập huấn phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

- Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về Luật chăn nuôi. 

- Chuyên đề 2: Một số bệnh nguy hiểm và biện pháp phòng chống trên đàn 

vật nuôi. 

- Chuyên đề 3: Các căn cứ triển khai; trách nhiệm của các cấp trong tổ chức 

tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

- Chuyên đề 4. Phổ biến, hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 

Thành phần tham gia tập huấn: Cán bộ chuyên môn phụ trách công tác chăn 

nuôi và thú y của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cán bộ quản lý và 

cán bộ chuyên môn phụ trách công tác chăn nuôi và thú y của Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện, Cán bộ phụ trách nông nghiệp của 03 xã, Ban Thú y các xã, 

hộ, trang trại, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân các xã.  

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 6/2020. 

Báo cáo viên lên lớp: Mời Phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh thực hiện (Báo cáo viên có trách nhiệm biên soạn tài liệu phục vụ tập 

huấn). 

Kinh phí: Từ nguồn bổ sung mục tiêu kinh phí hoạt động của lĩnh vực thú y 

cấp cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia H’Drai theo Quyết định số 

618/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2020.  

2. Tập huấn phổ biến, hướng dẫn Các biện pháp quản lý và phòng trừ dịch hại 

trên cây trồng; an toàn, hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật 

- Chuyên đề 1: Phương pháp điều tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại trên 

cây trồng. 
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- Chuyên đề 2: Quản lý dịch hại tổng hợp IPM. 

- Chuyên đề 3: Quản lý dinh dưỡng tổng hợp trên cây trồng ICM. 

- Chuyên đề 4: Công tác vệ sinh thu dọn đồng ruộng khi sử dụng các loại 

thuốc BVTV, chế phẩm sinh học trong nông nghiệp. 

Thành phần tham gia tập huấn: Cán bộ chuyên môn phụ trách công tác trồng 

trọt và bảo vệ thực vật của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cán bộ 

quản lý và cán bộ chuyên môn phụ trách công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật của 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Cán bộ phụ trách nông nghiệp, Hội Nông 

dân, Hội  Phụ nữ các xã; Chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các 

thôn; các hộ nông dân trên địa bàn. 

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân các xã.  

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 6 và 7 năm 2020  

Báo cáo viên lên lớp: Mời cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 

thực hiện (Báo cáo viên có trách nhiệm biên soạn tài liệu phục vụ tập huấn). 

Kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước (lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực 

vật, khuyến nông) cấp cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia H’Drai theo 

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Ia H’Drai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2020.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì phối hợp với Báo cáo viên 

của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon 

Tum xây dựng nội dung tài liệu tập huấn, in ấn và cấp phát tài liệu; bố trí Báo cáo 

viên lên lớp theo đúng thời gian quy định; lập dự toán kinh phí thực hiện trình cấp 

thẩm quyền xem xét phê duyệt, tổng hợp thanh quyết toán theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện, tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã rà soát lập danh sách cán bộ, hộ dân đăng ký tham 

gia tập huấn (gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để tổng hợp); thông báo triệu 

tập học viên tham dự theo danh sách đã đăng ký, bố trí hội trường, loa đài; phối 

hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp phát kinh phí, tài liệu cho học viên. 

4. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã cử cán bộ tham gia lớp tập 

huấn theo đúng kế hoạch. 

5. Đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện tổ chức thực hiện. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm; các biện pháp quản lý và phòng trừ dịch hại trên cây trồng, an toàn, 

hiệu quả trong việc sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị tại mục III; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trung tâm VH - TT - DL và Truyền thông; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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