
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:         /KH-UBND       Đình Lập, ngày     tháng  3 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi 

 trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2021 

 
 

Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh với 

phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ biện pháp quản 

lý, giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ gia đình. Đồng thời nâng cao nhận 

thức, hiểu biết của người sản xuất về công tác phòng, chống dịch bệnh cho cho 

cây trồng,vật nuôi giảm thiệt hại về năng suất và sản lượng, góp phần phát triển  

bền vững. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập ban hành Kế hoạch tổ chức tập 

huấn công tác phòng, chống sâu bệnh hại cho cây trồng, vật nuôi  trên địa bàn 

huyện Đình Lập năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho bà con nông dân tại các xã, 

thôn trên địa bàn huyện Đình Lập về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh gây hại trên 

cây trồng và một số bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi nhằm tăng năng suất, 

chất lượng sản phẩm giảm thiểu thiệt hại do sâu, bệnh gây ra góp phần nâng cao 

năng suất, thu nhập của người nông dân. 

- Từng bước áp dụng quy trình  vào thực tiễn sản xuất. 

 2. Yêu cầu 

- Truyền tải các kiến thức bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi thú y, bám 

sát vào tình hình thực tế trên địa bàn huyện Đình Lập. 

- Tập huấn kỹ thuật phải gắn giữa kiến thức khoa học và diễn biến thực tế 

trên đồng ruộng. 

- Các học viên sau khi được tập huấn cơ bản nắm được các kiến thức khoa 

học kỹ thuậ để áp dụng vào sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do bệnh hại gây ra trên  

đàn vật nuôi và trên cây trồng… Góp phần giúp bà con có những mùa màng bội 

thu. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung   

- Chuyên đề 1: Một số bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi. 

- Chuyên đề 2: Một số Sâu bệnh gây hại trên cây trồng. 

2. Hình thức: Tiến hành mở 09 lớp tập huấn tại 09 xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN  



 

 1. Số lượng: Tổng số 450 người/09 lớp, mỗi lớp 50 người.  

 2. Thành phần: Các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các 

xã, thị trấn 

          IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: 01 ngày/01 lớp, thực hiện trong tháng 4/2021 (Có lịch cụ 

thể kèm theo) 

2. Địa điểm: Tổ chức tại các xã: Bính Xá, Kiên Mộc, Châu Sơn, Bắc 

Lãng, Cường Lợi, Lâm Ca, Thái Bình, Đình Lập, thị trấn Đình Lập 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí Sự nghiệp Nông nghiệp năm 2021 đã cấp cho 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn theo kế 

hoạch; cử báo cáo viên, xây dựng dự trù kinh phí tập huấn, đảm bảo các điều 

kiện cần thiết để tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch. 

- Sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tập huấn 

 - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để triển khai, tổ chức tập huấn đạt hiệu quả.  

- Có trách nhiệm lập danh sách học viên, triệu tập học viên đúng đối 

tượng, đủ số lượng; chuẩn bị hội trường và các yêu cầu khác để đảm bảo thời 

gian, chất lượng cho lớp tập huấn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác phòng, chống sâu bệnh 

năm 2021./. 
 

 Nơi nhận:                                                                          
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN và PTNT huyện;            

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                              

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
                                                
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LỊCH TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG SÂU, BỆNH GÂY HẠI  

CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày    tháng 3 năm 2021 

của UBND huyện Đình Lập) 
 

Stt Địa điểm Thời gian Ghi chú 

1 Xã Đình Lập 8 giờ 00 phút, ngày  9  /4  /2021  

2 Xã Châu Sơn 8 giờ 00 phút, ngày  13/ 4 /2021  

3 Xã Bắc Lãng 8 giờ 00 phút, ngày 15 /4/2021  

4 Xã Cường Lợi 8 giờ 00 phút, ngày 16 / 4/2021  

5 Xã Thái Bình 8 giờ 00 phút, ngày  20 /4/2021  

6 Xã Lâm Ca 8 giờ 00 phút, ngày  22/4/2021  

7 Xã Kiên Mộc 8 giờ 00 phút, ngày 23 /4 /2021  

8 Xã Bính Xá 8 giờ 00 phút ,ngày 27/4 /2021  

9  Thị trấn Đình Lập 8 giờ 00 phút, ngày 28/4/2021  
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