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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2017 - 2022 

Thực hiện Văn bản số 140/LHH-VP ngày 06/9/2022 của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, về việc Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt 

động giai đoạn 2027 - 2022, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng báo cáo tóm tắt 

kết quả hoạt động  tại đơn vị, như sau: 

I. Kết quả nổi bật đạt được giai đoạn 2017 - 2022 

1. Tình hình chính trị, tư tưởng và công tác chính trị tư tưởng của 

đơn vị 

- Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã được Chi bộ triển khai thường xuyên 

hàng năm. Từ đầu mỗi năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành 

động; tổ chức cho các đảng viên đăng ký thi đua, đăng ký học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong đơn vị. 

- Cử 100% đảng viên và công chức, viên chức trong đơn vị tham gia học 

tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng do Đảng ủy cấp trên tổ chức. 

- Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ và các buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ 

sáng thứ 2 hàng tuần, Chi bộ đã tổ chức tuyên truyền Chủ trương, đường lối của 

Đảng và Chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, 

viên chức trong đơn vị nắm và thực hiện. 

- Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị có lập trường tư 

tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt truyền Chủ trương, đường lối của 

Đẩng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị. 

Không có đảng viên vi phạm pháp luật, không vi phạm các điều cấm đảng viên 

không được làm; không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

2. Tình hình triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Hàng năm Chi bộ, chính quyền đã cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào quá trình lãnh 

đạo, điều hành hoạt động tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành 

động cụ thể và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ. 



2 

 

 

 

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho công chức, viên chức trong đơn 

vị theo quy định: Chính sách tiền lương, các phụ cấp liên quan và chính sách 

khuyến khích đối với công chức, viên chức có các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và của ngành nông nghiệp và có hình 

thức khen thưởng kịp thời. 

3. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức 

- Đơn vị luôn có chính sách để khuyến khích phát triển công tác nghiên 

cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình phát triển của đơn vị, của 

ngành, góp phần phát triển khoa học công nghệ nói chung của tỉnh Lâm Đồng. 

- Phấn đấu đưa đơn vị trở thành cơ quan nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

kỹ thuật về lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.  

4. Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức 

- Đơn vị luôn tạo điều kiện để toàn thể công chức, viên chức thực hiện công 

tác sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật liên quan đến hoạt động của ngành. 

Các sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật sẽ được xem xét, đánh giá tính khả thi, 

qua đó thực hiện công tác khen thưởng, tôn vinh kịp thời, đảm bảo khách quan, 

công bằng (đề nghị cấp trên xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phù hợp). 

- Từ năm 2017 - 2021: Tại đơn vị đã xét, công nhận 06 giải pháp, sáng kiến 

kỹ thuật cho 06 công chức, viên chức tại đơn vị; đồng thời trình Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT công nhận danh hiệu 06 Chiến sĩ thi đua cơ sở, áp dụng nâng 

lương trước thời hạn và xét danh hiệu thi đua khen thưởng cho 06 CCVC trên. 

5. Công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học và 

công nghệ 

- Ngay từ đầu mỗi năm để thống nhất, triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã lồng 

ghép phát động công tác thi đua lao động, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng 

cao chất lượng, hiệu quả trong công tác. 

- Tổ chức phổ biến, tập huấn cho toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị 

các kiến thức về khoa học và công nghệ, đặc biệt là các công nghệ mới (nông 

nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông minh, công nghệ 4.0; ứng dụng các phần 

mềm vào nhiệm vụ chuyên môn,…). Tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên 

chức được nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào thực tiễn công tác. 

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Giai đoạn từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã chủ trì và phối hợp triển khai 

một số đề tài, giải pháp kỹ thuật như sau: 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học đến năng suất cà 

phê chè tại tỉnh Lâm Đồng 

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình trồng, canh tác, sơ chế bảo quản 

cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Nghiên 

cứu xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm chủ lực của tỉnh. 
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- Nghiên cứu các quy trình kỹ thuật phù hợp để thực hiện chương trình tái 

canh cây cà phê; Nghiên cứu Khảo sát, đánh giá các giống mắc ca; Quy trình 

canh tác, quy trình ghép mắc ca phù hợp với từng vùng sinh thái trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng.  

- Nghiên cứu, khảo nghiệm các loại giống cây lâm nghiệp có năng suất, 

chất lượng cao phục vụ trồng rừng sản suất. 

- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm phục 

vụ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe từ các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 02 dự án:  

+ Xây dựng mô hình trồng rau cải xanh, cải thìa cho năng suất, chất lượng 

cao tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; 

+ Xây dựng mô hình trồng rau xà lách cho năng suất, chất lượng cao tại 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

- Phối hợp với các Trường Đại học, Trung tâm, Viện thực hiện các dự án, đề 

tài nghiên cứu khoa học gồm: 

+ Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp phòng trừ bọ xít 

muỗi (Helopeltis spp) gây hại trên một số cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng và 

phụ cận trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” do Viện Bảo vệ thực vật chủ trì;  

+ Dự án “Phòng trừ bệnh virus hại hoa cúc tại Đà Lạt” do Trung tâm 

nông nghiệp Đà Lạt chủ trì. 

+ Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp phòng trừ bọ xít 

muỗi (Helopeltis spp) gây hại trên một số cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng và 

phụ cận trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” do Viện Bảo vệ thực vật chủ trì;  

- Đề xuất đặt hàng với Sở Khoa học và CN đề tài “Nghiên cứu đánh giá 

bệnh tuyến trùng gây hại và các biện pháp phòng trừ tổng hợp trên cây dâu tằm 

(Morus alba L) tại Lâm Đồng”. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025 

- Tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và 

Chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với toàn thể đảng viên, công chức, viên 

chức trong đơn vị.  

- Thông tin tuyên truyền; phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và phát 

động phong trào nghiên cứu khoa học đến toàn thể công chức, viên chức trong 

đơn vị. Tôn vinh các gương điển hình trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ 

thuật vào thực tiễn sản xuất. 

- Tổ chức nhận xét, đánh giá và đề xuất các hình thức khen thưởng đối với 

công chức, viên chức có thành tích cao trong sáng kiến, giải pháp kỹ thuật nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu các giải 

pháp quản lý tổng hợp phòng trừ bọ xít muỗi (Helopeltis spp) gây hại trên một số 
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cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng và phụ cận trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”, 

đề tài “Nghiên cứu đánh giá bệnh tuyến trùng gây hại và các biện pháp phòng 

trừ tổng hợp trên cây dâu tằm (Morus alba L) tại Lâm Đồng”. 

III. Những kiến nghị, đề xuất: Không. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025, Chi cục Trồng trọt và BVTV kính báo 

cáo Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Lâm Đồng./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; 

- Lưu VT.      

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
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