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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH    Ia H’Drai, ngày       tháng 8 năm 2020  
Về việc tăng cường triển khai tổ 

chức ngăn chặn và diệt trừ cây 

Mai Dương 
 

 
 

Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

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

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 
 

 Thực hiện Công văn số 2763/UBND-NNTN ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường triển khai tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây 

Mai Dương. 

Để tiếp tục tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương có hiệu quả; Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các 

xã thực hiện các nội dung sau:  

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã triển khai các biện 

pháp ngăn chặn sự phát triển và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương về các phương pháp(1) ngăn 

chặn và diệt trừ cây Mai Dương, trong đó chú trọng các phương pháp thân thiện 

với môi trường, không làm ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống 

sinh hoạt của người dân. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển 

khai các giải pháp một cách đồng bộ, có hiệu quả(2). 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường 

tuyên truyền, đưa tin và thực hiện các chuyên mục về tác hại của cây Mai Dương 

đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết, ngăn chặn và diệt trừ. 

3. Ủy ban nhân dân các xã: 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

huyện về ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn(3), quá trình triển khai 

                                           
(1) Phương pháp vật lí - cơ học, Phương pháp sinh thái, Phương pháp hóa học, Phương pháp phòng trừ tổng hợp,… 
(2) Theo Công văn số 1147/UBND-TH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường 

triển khai các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn huyện. 
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thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

phòng Kinh tế và Hạ tầng và điều kiện thực tế của địa phương; 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người 

dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh,… về 

những tác hại nguy hiểm, các biện pháp phòng trừ sự phát triển của cây Mai 

Dương(4). Khẩn trương tổ chức thực hiện các giải pháp, bố trí nguồn lực, huy động 

các lực lượng (người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên,...) cùng 

phối hợp, tham gia diệt trừ cây Mai Dương. 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện về kết quả ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn quản lý. 

4. Đề nghị Huyện đoàn phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên thanh 

niên về tác hại của cây Mai Dương, vận động lực lượng đoàn viên thanh niên 

thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào diệt trừ cây Mai Dương trên địa 

bàn huyện. 

Báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.                                             

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Huyện đoàn; 

- Lưu: VT-TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
 

                                                                                                                                        
(3) Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai các biện pháp ngăn chặn 

và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Công văn số 1147/UBND-TH ngày 31/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn 

huyện; Công văn số 255/UBND-TH ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ngăn chặn và diệt trừ cây 

Mai Dương trên địa bàn huyện; Công văn số 827/UBND-TH ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tập 

trung rà soát, tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn huyệ; Công văn số 925/UBND-TH ngày 

14/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tiếp tục tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương. 
(4) Công văn số 128/CV-KTHT ngày 02/8/2019 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc đề nghị tuyên truyền, phổ biến 

thông tin nhận diện và biện pháp phòng trừ cây Mai Dương. 


		2020-08-07T09:26:34+0700


		2020-08-07T13:32:06+0700


		2020-08-07T13:32:07+0700


		2020-08-07T13:32:08+0700




