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Số: 327/TTBVTV 
      V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành  

      động quốc gia về quản lý sức khỏe 

      cây trồng tổng hợp (IPHM) 

     Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2022 
 

 

            Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật 

 
Căn cứ văn bản số 2691/BVTV-TV ngày 23/8/2022 của Cục Bảo vệ thực vật 

về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sức khỏe cây trồng 

tổng hợp (IPHM); 

 Sau khi nghiên cứu dự thảo, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng có ý 

kiến như sau: 

1. Cơ bản thống nhất nội dung và bố cục của Dự thảo kế hoạch. 

2. Đề nghị Cục BVTV nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung một số nội dung sau: 

a) Phần II. Mục tiêu:  

- Bổ sung mục tiêu đến 2030 bao nhiêu % nông dân được tuyên truyền, tập 

huấn, hướng dẫn về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM). 

- Đối với mục tiêu trên 90% số xã thực hiện thu gom bao gói thuốc BVTV 

sau sử dụng nên quy định mục tiêu đến năm 2030 bao nhiêu % lượng bao gói thuốc 

BVTV được thu gom, xử lý đúng quy định. 

b) Phần III: Nhiệm vụ, giải pháp 

- Mục 2: Xây dựng tài liệu, hướng dẫn về IPHM 

          Ý cuối cùng đưa các nội dung IPHM vào chương trình giảng dạy và thực 

hành tại các trường học để nâng cao nhận thức (nội dung này đã có ở mục 4 – Đào 

tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực). 

- Mục 3: Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ 

thuật trong lĩnh vực IPHM. Tên đề mục đề nghị thay từ “trong lĩnh vực” IPHM 

bằng từ về IPHM. 

c) Phần V. Tổ chức thực hiện 

- Trong phần tổ chức thực hiện, cần bổ sung nhiệm vụ của Cục BVTV trong 

việc xây dựng tài liệu tập huấn IPHM, hướng dẫn quy trình ứng dụng IPHM  trên 

các cây trồng chủ lực và tổ chức đào tạo tập huấn giảng viên về IPHM. 

- Một số nội dung trong phần tổ chức thực hiện và Danh mục các hoạt động ưu 

tiên chưa thống nhất. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo sự thống nhất. 

Trên đây là ý kiến góp ý của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng về dự thảo 

Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM)./. 
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