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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và Kế hoạch quý II năm 2023  

Căn cứ Thông báo số 07/TB-SNN ngày 18/01/2023 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Lâm Đồng, về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2023 cho Chi cục Trồng trọt 

và BVTV, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và kế 

hoạch thực hiện quý II năm 2023, như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2023 

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp 

Thời tiết chủ yếu ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi, sáng sớm có sương 

mù nhẹ. Hầu hết các cây trồng đều sinh trưởng, phát triển thuận lợi, riêng cây điều 

do thời tiết có mưa trái mùa và sương mù nên một số diện tích bị thối khô bông, sâu 

bệnh tăng nhẹ. Chi cục đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chủ động 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Trong quý I năm 2023 sản xuất trồng trọt trên địa bàn Lâm Đồng tập trung 

chủ yếu sản xuất cây hàng năm vụ Đông Xuân và chăm sóc cây công nghiệp lâu 

năm. Tổng diện tích gieo trồng đến nay đạt 317.063,3 ha/396.523,3 ha (đạt 79,96% 

KH và bằng 100,92% so với CK), trong đó: 

1.1. Cây hàng năm 

Tổng gieo trồng lũy kế 49.117,8 ha/127.288,7 ha (đạt 38,59% KH và bằng 

100,33% so với CK), chủ yếu diện tích sản xuất lúa, ngô, rau, hoa vụ Đông Xuân 

2022 - 2023:     

- Vụ Đông xuân 2022-2023: Diện tích gieo trồng 40.586,1 ha/40.634 ha (đạt 

99,88% KH), bao gồm: 

+ Cây lúa: Diện tích gieo trồng 8.355,1 ha/8.932 ha (đạt 93,4% KH và bằng 

94,92% so với CK); diện tích thu hoạch 3.457 ha, năng suất bình quân 68,3 tạ/ha, 

sản lượng 23.611,3 tấn tại huyện Cát Tiên. 

+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.854 ha/1.727 ha (đạt 107,35% KH và bằng 

116,27% so với CK); diện tích thu hoạch 620 ha, năng suất bình quân 66,3 tạ/ha, 

sản lượng 4.108,9 tấn. 

+ Cây rau: Diện tích gieo trồng 25.490,7 ha/25.241 ha (đạt 100,99% KH và 

bằng 100,44% so với CK); diện tích thu hoạch  25.490,7 ha, năng suất bình quân 

381,3 tạ/ha, sản lượng 972.047,5 tấn. 

+ Cây hoa: Diện tích gieo trồng 3.820 ha/3.634 ha (đạt 105,12% KH và bằng 

100,18% so với CK); diện tích thu hoạch 3.820 ha, năng suất bình quân 409,9 ngàn 

cành, sản lượng 1.565.684 ngàn cành. 

- Vụ Hè thu sớm: Diện tích gieo trồng 4.357 ha/39.348 ha (đạt 11,07% KH), 

chủ yếu cây rau các loại và hoa các loại, bao gồm: Cây rau 4.025 ha và hoa 342 ha. 
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1.2. Cây lâu năm 

Diện tích cây lâu năm toàn tỉnh 267.945,5 ha/269.234,6 ha (đạt 99,52% KH 

và bằng 101,03% so với CK): Cây cà phê 172.483,8 ha (bằng 99,81% so với CK); 

cây chè 11.142,1 ha (bằng 98,71% so với CK); cây điều 21.873,8 ha (bằng 94,96% 

so với CK); cây tiêu 1.990,6 ha (bằng 99,43% so với CK); cây dâu 9.972,6 ha 

(bằng 104,49% so với CK); cây ăn quả 32.238 ha (bằng 109,83% so với CK); cây 

ca cao 172,5 ha (bằng 100% so với CK); cây tre lấy măng 313,8 ha (bằng 100% so 

với CK); cây cao su 9.207 ha (bằng 101,45% so với CK); cây mắc ca 7.777,8 ha 

(bằng 112,66% so với CK); cây chanh dây 773,5 ha (bằng 109,87% so với CK).     

2. Công tác phòng, chống sâu, bệnh hại cây trồng  

- Phối hợp Trung tâm Nông nghiệp các huyện, thành phố duy trì, thực hiện tốt 

công tác điều tra dự tính dự báo, phát hiện và cảnh báo sâu bệnh kịp thời để nông dân 

chủ động phòng chống. Trong quý I/2023, sâu bệnh trên các loại cây trồng hầu hết 

giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 ngoại trừ sâu keo mùa thu hại bắp và bọ xít muỗi 

hại cà phê tăng nhẹ, trong đó: Cây điều: bọ xít muỗi gây hại 4.389 ha (312,4ha nhiễm 

nặng), giảm 975,8ha; bệnh thán thư gây hại 4.732ha (156,2ha nhiễm nặng), giảm 

474,3 ha. Cây cà chua: bệnh xoăn lá virus gây hại 124,1 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng 

(17,9 ha nhiễm nặng), giảm 201 ha. Cây dâu tằm: bệnh tuyến trùng gây hại 616,3ha tại 

Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà (104,8 ha nhiễm nặng), giảm 19,5 ha. Cây cà 

phê chè: bọ xít muỗi gây hại nhẹ 1.552,7 ha tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 66,1 ha so 

với cùng kỳ 2022). Cây ngô: sâu keo mùa thu gây hại 88,7ha tại Đơn Dương, Đức 

Trọng, Đạ Tẻh (nhiễm nặng 5ha), tăng 53,7ha. 

- Phối hợp với TTNN 3 huyện phía Nam theo dõi diễn biến gây hại, chỉ đạo 

phòng chống bệnh tuyến trùng hại dâu tằm và sâu bệnh gây hại cây điều trong điều 

kiện mưa trái mùa. 

3. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Trồng trọt và BVTV 

- Tham gia đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp tại Phòng Nông nghiệp & PTNT 

huyện Di Linh, Lạc Dương do Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì. 

- Kiểm tra đột xuất đối với 03 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV  đang 

buôn bán và sử dụng chế phẩm diệt y tế để phòng trừ sinh vật hại thực vật trên địa bàn 

thành phố Đà Lạt.  

- Nắm bắt thông tin liên quan đến phản ánh về phân bón giả của Công ty 

Agrimatco theo văn bản số 112/SNN-Ttra ngày 16/01/2023 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT. Kết quả: kiểm tra xác minh ngẫu nhiên tại 30 cơ sở kinh doanh phân bón, 

thuốc BVTV trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Đơn 

Dương, Đức Trọng, Di Linh, hiện tại chưa phát hiện sản phẩm phân bón Amcolon 

NPK 20-20-20, NSX: 6/2022 do Công ty CP Thương mại Nông Nghiệp Vàng phân 

phối trên địa bàn. 

- Tham mưu Sở ban hành văn bản chỉ đạo về quản lý việc buôn bán, sử dụng 

chế phẩm diệt côn trùng y tế để phòng trừ sinh vật hại thực vật và Văn bản tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh gửi UBND các 

huyện, thành phố, Sở Y Tế, Cục Quản lý thị trường. 



3 

 

-  Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV, phân bón đối với 13 công ty/68 

cuộc hội thảo, quảng cáo trên địa bàn tỉnh. 

- Thẩm định cấp 21 Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, 44 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV cho các cơ sở kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng cây 

giống xuất vườn ươm 01 tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán giống cây trồng và 

công nhận 01 vườn cây đầu dòng trà hoa vàng. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 

hợp quy 02 sản phẩm phân bón của 01 công ty. 

4. Công tác kiểm dịch thực vật (KDTV) 

- Kiểm dịch thực vật nội địa: Số lượng giống cây trồng nhập khẩu về Lâm 

Đồng trong quý I là 9,7 triệu củ, cây, hạt giống (hoa lily, lan hồ điệp, cát tường, cẩm 

chướng, sống đời, mai địa thảo, cây mô các loại…) của 6 công ty: Hasfarm, Tường 

Vy, Apollo, Rừng Hoa, Apollo, Trường Hoàng từ các nước (Hà Lan, Đài Loan, Đan 

Mạch, Bỉ, Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc…).  

- KDTV xuất khẩu tại Lâm Đồng: Trong quý I, Chi cục KDTV vùng II thực 

hiện KDTV xuất khẩu cho 35 công ty với 5,05 triệu tấn cành hoa, lá, ngọn giống 

cây các loại; 100,2 tấn hạt cà phê, mắc ca, điều; 37,6 tấn rau tươi; 1,4 triệu tấn củ 

khoai lang tươi; 496,5 tấn gừng tươi; 46,7 tấn nước chanh dây đông lạnh và 663,1 

tấn thực phẩm chế biến các loại đi 24 nước. 

5. Công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV 

Xây dựng và trình Sở phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác quản lý dư 

lượng thuốc BVTV trên rau, trái cây, chè và Kiểm dịch thực vật nội địa năm 2023. 

6. Tiến độ triển khai chương trình, đề án, kế hoạch 

6.1. Kế hoạch chuyển đổi giống cây trồng 

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2023, 

tham mưu Sở trình UBND tỉnh tại văn bản số 37/TTr-SNN ngày 27/2/2023 (UBND 

tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 06/3/2023).  

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng điều tỉnh Lâm Đồng 

giai đoạn 2023-2030 tham mưu văn bản lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương tại 

văn bản số 341/SNN-TTBVTV ngày 22/02/2023.  

- Rà soát, đánh giá và xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

danh mục giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản và quy định quy 

mô dự án thực hiện chính sách phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống 

khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tham mưu văn bản lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn 

vị, địa phương tại văn bản số 495/SNN-TTBVTV ngày 08/3/2023.  

6.2. Đề án “Quản lý và phát triển nhà kính sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, thông minh thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng” 

- Tham mưu văn bản triển khai thực hiện Đề án quản lý nhà kính, thúc đẩy 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu gửi 
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các sở, ngành tại văn bản số 364/SNN-TTBVTV ngày 23/02/2023; giao nhiệm vụ 

thực hiện đề án cho các đơn vị trực thuộc sở tại văn bản số 365/SNN-TTBVTV 

ngày 23/02/2023.  

- Xây dựng dự thảo Quy chế tạm thời “Quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.  

6.3. Đề án Phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2025 

- Tham mưu văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

Đề án tại văn bản số 163/SNN-KH ngày 01/02/2023; văn bản triển khai thực hiện 

đề án gửi các sở, ngành, địa phương tại văn bản số 164/SNN-TTBVTV ngày 

01/2/2023.  

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với 

tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.  

6.4. Kế hoạch cấp mã số vùng trồng 

Tính 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; đối với cơ sở đóng gói đã có 05 cơ sở 

được cấp mã gồm cơ sở của 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 tỉnh Lâm Đổng thông qua phần mềm cấp, quản lý 

mã số vùng trồng trực tuyến tại địa chỉ 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. 

Hoàn thiện hồ sơ của 16 Doanh nghiệp, HTX về mã số vùng trồng sầu riêng 

với diện tích 2372ha (1.000 hộ); 02 hồ sơ về cơ sở đóng gói gửi Cục BVTV xem 

xét hồ sơ. 

6.5. Đề án nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản 

xuất hoa giai đoạn 2021 - 2025 

Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản 2764/SNN-

TTBVTV ngày 22/11/2022 về việc xin điều chỉnh bổ sung Kế hoạch 1943/SNN-KH 

ngày 26/8/2022 gửi Cục Bảo vệ thực vật. Hiện nay, đang phối hợp với các doanh nghiệp 

liên hệ Cục Bảo vệ thực vật để được cấp giấy KDTV nhập khẩu. 

6.6. Thực hiện Dự án liên kết phát triển sản xuất tiêu thụ sầu riêng theo 

chuỗi giá trị 

Dự án Liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ sầu riêng hướng đến xuất khẩu của 

Công ty TNHH Đức Huệ Lâm Đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2224/QĐ-UBND ngày 28/11/2022; Hiện nay, Chi cục đang tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ 

Công ty thực hiện hoàn thành các nội dung, hạng mục trong năm 2023. 

7. Nhiệm vụ khác 

- Triển khai xây dựng mô hình tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp đến 

năm 2030, lãnh đạo Sở phân công. 

https://csdltrongtrot.mard.gov.vn/
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- Phối hợp xây dựng Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá các loại cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và ban hành văn bản số 61/TTBVTV-

TT ngày 28/2/2023 về việc tiếp thu giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết 

định Ban hành đơn giá các loại cây trồng của phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Đức Trọng. 

II. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023 

1. Chỉ đạo sản xuất  

- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục chăm sóc, thu hoạch 

các cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023; đồng thời tiếp tục chăm sóc các cây công 

nghiệp và cây ăn quả, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Tham mưu báo cáo sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 và xây dựng 

Kế hoạch sản xuất Hè Thu - Mùa năm 2022.  

2. Công tác phòng, chống dịch hại cây trồng  

- Phối hợp với TTNN các huyện duy trì thực hiện công tác điều tra DTDB 

trên cây nông nghiệp.  Tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác điều tra dự tính dự báo 

cho 3 huyện phía Nam và Bảo Lâm. 

- Biên soạn tờ rơi Quy trình PTTH bệnh virus hại cây chanh dây và bệnh hại 

cây sầu riêng 

- Tổ chức tập huấn 15 lớp về phòng trừ tuyến trùng hại dâu tằm tại Đạ 

Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà, Đức Trọng. 

- Lấy 15 mẫu cây giống và 5 mẫu hạt giống cà chua tại các cơ sở sản xuất 

giống cà chua tại huyện Đơn Dương, Đức Trọng. 

3. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt và BVTV  

- Kiểm tra 60 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, thuốc BVTV 

cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. 

- Điều tra, nắm bắt tình hình kinh doanh phân bón, thuốc BVTV và lấy mẫu phân 

bón, thuốc BVTV kiểm tra chất  lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

4. Kiểm dịch thực vật nội địa 

Kiểm dịch thực vật nội địa đối với các đơn vị nhập khẩu giống rau, hoa và sinh 

vật có ích về sử dụng tại địa phương. 

5. Quản lý dư lượng thuốc BVTV 

Thực hiện  kế hoạch năm 2023 khi được phê duyệt 

6. Thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch 

6.1. Kế hoạch nâng cao chất lượng, chuyển đổi giống cây trồng 

- Hoàn thiện Kế hoạch Chuyển đổi cây trồng trên đất trồng điều tỉnh Lâm Đồng 

giai đoạn 2023-2030 tham mưu văn bản trình UBND tỉnh. 
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- Kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh giống cây trồng phục vụ trồng mới, 

chuyển đổi năm 2023.  

- Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

danh mục giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản và quy định quy 

mô dự án thực hiện chính sách phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống 

khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tham mưu văn bản trình UBND tỉnh ban hành. 

6.2. Chương trình nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp thông minh 

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện diện tích ứng dụng nông nghiệp 

công nghệ cao. 

- Tìm điểm triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh; 

- Phối hợp với các địa phương hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận vùng 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.   

6.3. Đề án Phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2025 

- Xây dựng quy chế khai thác bền vững dược liệu trong tự nhiên và hỗ trợ khảo 

sát, đánh giá, xây dựng Kế hoạch thu hái dược liệu tự nhiên và cấp giấy chứng nhận 

sản xuất thực hành tốt nuôi trồng và thu hái (GACP - WHO) tại các khu vực rừng tự 

nhiên, bảo tồn. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị, địa phương.  

- Điều tra, xây dựng các quy trình canh tác cây dược liệu (actiso, đương quy, 

diệp hạ châu, trà hoa vàng, ....).  

- Khảo sát, đánh giá và xây dựng dự thảo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và 

tiêu thụ trà hoa vàng. 

6.4. Đề án Quản lý và phát triển nhà kính sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và Đề án Phát triển dược 

liệu gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 

- Hoàn thiện dự thảo Quy chế tạm thời “Quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương và trình 

UBND tỉnh xem xét.  

- Xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh về quy chuẩn kỹ thuật và định mức 

xây dựng công trình nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động về các giải 

pháp quản lý và phát triển nhà kính ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi 

khí hậu; xây dựng tờ rơi, pano, áp phích, phóng sự tuyên truyền về quản lý nhà 

kính, thúc đẩy phát triển nhà kính ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi 

khí hậu.  

6.5. Kế hoạch phát triển mắc ca bền vững tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-

2030, định hướng đến năm 2050 

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển mắc ca 

bền vững tỉnh Lâm Đồng. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch 2023. 
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6.6. Kế hoạch cấp mã số vùng trồng 

Tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện và Phòng Kinh tế 

các thành phố thực hiện hướng dẫn các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng trên các loại 

cây trồng: sầu riêng, mắc ca, bưởi da xanh, rau. 

6.7. Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng 

- Tìm điểm triển khai 02 mô hình PTTH bệnh tuyến trùng hại cây dâu tằm tại 

huyện Đạ Tẻh và Lâm Hà; 01 mô hình IPM/cà phê tại Bảo Lộc và 01 mô hình 

IPM/sầu riêng tại huyện Đạ Huoai. 

- Triển khai 01 lớp huấn luyện IPM FFS trên cây cà chua tại Đức Trọng và 01 

lớp huấn luyện IPM FFS trên cây lúa tại huyện Di Linh.   

7. Nhiệm vụ khác 

Phối hợp Viện Sinh thái tài nguyên và sinh vật thực hiện Đề tài “Nghiên cứu 

tuyến trùng hại cây dâu tằm (Morus alba L.) và các biện pháp phòng chống tổng 

hợp tại Lâm Đồng. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và kế hoạch thực hiện 

quý II năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Lãnh đạo Chi cục;  

- Lưu: VT, HCTH.  

CHI CỤC TRƯỞNG 
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