
    SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:88 /TTBVTV                                             Lâm Đồng, ngày  14   tháng 3 năm 2023 
       V/v phối hợp chọn điểm  

      triển khai mô hình quản lý  

dịch hại tổng hợp trên cây sầu riêng. 

 

Kính gửi: Trung tâm nông nghiệp huyện Đạ Huoai. 

 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SNN ngày 07/3/2023 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT Lâm Đồng về việc 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) trên cây trồng năm 2023; 

Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đề nghị TTNN huyện Đạ Huoai phối 

hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp chọn điểm thực hiện mô hình đáp ứng các tiêu chí về diện tích, gần 

đường đi lại, thuận tiện để tham quan, học tập. Chủ vườn nhiệt tình, ham học hỏi, có khả 

năng hợp tác tốt trong quá trình triển khai mô hình. 

2. Diện tích thực hiện mô hình: 0,5ha. 

3. Kinh phí thực hiện: Nông hộ tham gia mô hình được hỗ trợ phân bón, thuốc 

BVTV triển khai mô hình theo định mức phê duyệt.  

4. Đề nghị: 

           - Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai phối hợp với UBND các xã, thị trấn chọn 

địa điểm, nông dân để thực hiện mô hình.  

 - Sau khi thống nhất địa điểm, đề nghị TTNN huyện Đạ Huoai thông báob về 

phòng Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng để cử cán bộ phối hợp 

triển khai.  

Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Hoàng Ấn - phòng Bảo vệ thực vật (ĐT: 0945703648).   

Rất mong sự phối hợp của đơn vị!         

  KT. CHI CỤC TR  NG 

 PHÓ CHI CỤC TR  NG 
          
- Như trên; 

- Lưu: VT, BVTV (Ấn).                                                               

   

 

                            Trần Quang Duy 
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