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   Lâm Đồng, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị                       

về hội nhập quốc tế 

Thực hiện Văn bản số 464/SCT-KHTH ngày 06/3/2023 của Sở Công 

Thương và Văn bản số 499/SNN-KH ngày 09/3/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị, 

như sau: 

I. Công tác thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức về hội 

nhập quốc tế 

- Chi bộ tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

hội nhập quốc tế đến toàn thể đảng viên, CCVC trong đơn vị nhằm nâng cao 

nhận thức và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức 17 lớp tập huấn, thông tin tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng và tập huấn 

văn bản pháp luật mới cho 1.654 lượt người tham gia, trong đó có nội dung về 

hội nhập quốc tế và thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực trồng 

trọt và bảo vệ thực vật. 

- Cử 01 cán bộ tham gia hội thảo về phát triển doanh nghiệp tại Đài Loan; 

01 cán bộ tham gia khoá đào tạo ngắn hạn của JICA (Nhật Bản) về thương hiệu 

và thị trường sản phẩm tận dụng nguồn tài nguyên địa phương; 01 cán bộ tham 

gia các khoá đào tạo về nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tăng cường ảnh hưởng của 

phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông nghiệp thuộc chương trình 

học bổng Meryl William của Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế của Úc 

(ACIAR).  

II. Hội nhập kinh tế quốc tế 

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, các sản phẩm 

chủ lực của địa phương trong giai đoạn mới 

- Hàng năm một số công ty đã nhập khẩu một số giống hoa mới để phục 

vụ sản xuất, với số lượng t  62,44 - 76,82 triệu cây giống chủ yếu t  các nước 

Hà Lan, B , Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp... Tuy nhiên để nhập các giống mới 

quy trình nhập khẩu rất phức tạp, do vậy: 

+ T  năm 2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng đã xây dựng Dự 

án Nhập khẩu và mua bản quyền giống rau, hoa 2018, 2019, 2020 và làm việc 
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với Cục Bảo vệ thực vật xin cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu trực 

tiếp không qua PRA.  

+ Năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng đã hỗ trợ Hiệp hội hoa 

Đà Lạt xây dựng phối hợp Hiệp hội hoa Đà Lạt xây dựng Đề án “Nhập khẩu giống 

hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021 - 2025”. 

- Tháng 7/2021, Bộ Nông nghiệp & PTNT Việt Nam đã ký Nghị định thư 

về yêu cầu Kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu t  Việt Nam sang 

Trung Quốc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), Chi cục Trồng trọt & 

BVTV Lâm Đồng đã hướng dẫn các doanh nghiệp thiết lập các mã số vùng 

trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi Trung Quốc; ngay t  đầu 

nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp đã chủ động tiếp cận nghiên cứu các thủ tục, quy 

định liên quan và đến 2022 đã xây dựng Kế hoạch 1121/KH-SNN ngày 

26/5/2022 về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn t nh 

Lâm Đồng gia đoạn 2022 - 2025. Thời gian qua đã tổ chức 25 lớp tập huấn 

hướng dẫn cho 522 lượt người tham dự; qua đó đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ 

các doanh nghiệp, HTX và người dân thực hiện các thủ tục, quy trình để cấp mã 

số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ việc truy xuất, kiểm soát chất lượng sản 

phẩm theo yêu cầu của phía Trung Quốc. 

Đến nay Lâm Đồng đã được cấp 35 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, 

trong đó 33 vùng trồng sầu riêng với diện tích 2.135,2 ha (07 đơn vị) và 02 vùng 

trồng chanh leo với diện tích 111ha. Đã có 05 cơ sở được cấp mã số cơ sở đóng 

gói (Công ty TNHH TMSX Long Thủy, Công ty CP Tập đoàn Trung Bảo Tín; 

Công ty CPTM và XNK Nông sản Tây Nam Bộ, Công ty TNHH TS Food; Công 

ty TNHH Đức Huệ). Ngoài ra đã thực hiện hướng dẫn, rà soát các vùng trồng 

trên địa bàn t nh Lâm Đổng thông qua phần mềm cấp, quản lý mã số vùng trồng 

trực tuyến tại địa ch  https://csdltrongtrot.mard.gov.vn;. Đến nay được duyệt cấp 

04 mã số trên cây cà phê và chè với diện tích là 91 ha cho 02 hộ sản xuất và 02 

doanh nghiệp. 

2. Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển kinh tế 

- Năm 2016-2018, Chi cục hợp tác trường Đại học Chung Nam, Hàn 

Quốc tiến hành thử nghiệm đánh giá hiệu quả phòng tr  tuyến trùng hại thông 3 

lá của chế phẩm sinh học G810 tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai 

khảo nghiệm, kết luận thuốc G810 có hiệu lực thấp trong phòng tr  tuyến trùng. 

- Năm 2020-2021, Chi cục nhận tài trợ 18.886 AUD t  Trung tâm nghiên 

cứu nông nghiệp quốc tế của Úc (ACIAR) để thực hiện dự án tìm hiểu các chiến 

lược thích ứng của người sản xuất rau & hoa trong giai đoạn dịch COVID-19. 

Kết quả dự án đề xuất các giải pháp hỗ trợ nông nghiệp thích ứng nhanh trong 

điều kiện dịch bệnh. 

- Năm 2022, Chi cục hợp tác với Viện Mekong tổ chức 01 hội thảo về 

đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp tại t nh Lâm Đồng cho 

45 đại biểu của các doanh nghiệp trên địa bàn t nh, về an toàn thực phẩm và 

quản lý dư lượng thuốc BVTV trên cây rau và cây ăn quả. 

https://csdltrongtrot.mard.gov.vn/
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- Ngày 08/3/2023, Chi cục làm việc với Đoàn công tác của công ty 

Sakura Eco Tech (Nhật Bản) về hợp tác xây dựng mô hình xử lý phế thải vỏ cà 

phê bằng công nghệ Nhật. 

- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Nhật Bản, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã phối hợp với Công ty Salad Bowl tổ chức 02 khóa đào tạo chuyển 

giao phương thức quản lý hiện đại trong sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng với 

42 lượt người tham dự; triển khai thực hiện thí nghiệm khảo nghiệm 02 giống cà 

chua và 02 giống dâu tây tại Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa; lắp 

đặt hệ thống quan trắc điều kiện khí hậu tại ruộng sản xuất dây tây tại Trung tâm 

Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa; đồng thời xây dựng 2 nhà kính hiện đại diện 

tích 2000m 2 với hệ thống điều khiển tự động các điều kiện canh tác và thực 

hiện thử nghiệm, vận hành trên đối tượng là cây cà chua tại công ty Pan Salad 

Powl, Lâm Hà. Phối hợp với Công ty TNHH Himeji Nhật Bản triển khai dự án 

hiện đại hóa công nghệ sản xuất hoa và cây giống. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế của Chi cục Trồng trọt và BVTV, kính gửi Sở 

Nông nghiệp và PTNT./.                                                         

Nơi nhận:                                                                 
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Lưu: VT, HCTH. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Duy 
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