
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số: 316 /TTBVTV                                  Lâm Đồng, ngày 24 tháng 8 năm 2022 
V/v kiểm tra tình hình thực hiện  

công tác điều tra DTDB sâu bệnh  

Kính gửi: Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai 

Căn cứ quyết định số 72/QĐ-SNN ngày 29/3/2022 Quyết định phê duyệt kế 

hoạch và dự toán thực hiện công tác phòng, trừ dịch bệnh và chương trình quản lý 

dịch hại tổng hợp (IPM) cây trồng năm 2022.  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra dự tính dự báo sâu bệnh 

hại cây trồng, Chi cục Trồng trọt & BVTV tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 

công tác điều tra DTDB sâu bệnh tại huyện Đạ Huoai cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 30/8/2022 

2. Địa điểm: Làm việc tại văn phòng TTNN huyện Đạ Huoai và kiểm tra 

thực tế sâu bệnh ngoài đồng ruộng. 

3. Nội dung kiểm tra:  

- Việc bố trí khu vực điều tra, điểm điều tra trên các cây trồng chính 

- Phương pháp điều tra, ghi chép số liệu 

- Lưu trữ số liệu và gửi báo cáo (thông báo sâu bệnh) định kỳ 

- Kiểm tra thực tế sâu bệnh trên một số cây trồng. 

Để buổi kiểm tra đạt kết quả, đề nghị TTNN huyện Đạ Huoai bố trí thời 

gian, cán bộ làm việc với Chi cục theo đúng thời gian, địa điểm trên. 

Chi tiết liên hệ bà Phan Thị Nhung (điện thoại: 0972574894)./. 
 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Lưu: VT, BVTV. 

            KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

          PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

                                                                             

                                                                              Trần Quang Duy 
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