
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NNTN Kon Tum, ngày         tháng         năm 

Về việc triển khai một số nội 

dung thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp trong điều kiện dịch 

bệnh Covid-19 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

  

  

 Căn cứ các Văn bản của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 

COVID-19, Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc công 

bố dịch COVID-19; 

 Căn cứ Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 Để triển khai thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để thực hiện tốt các 

nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: 

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kết luận của Bộ trưởng 

Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19(1) và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 1055/UBND-NNTN ngày 02 tháng 4 năm 2020(2). 

 - Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả 

lợn châu Phi để không tái nhiễm; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục 

đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá bán mặt hàng thịt lợn trong nước, đảm bảo 

hài hòa lợi ích của các bên để ngành chăn nuôi lợn phát triển bền vững. 

 - Rà soát tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại 

địa phương (về sản lượng, năng suất...), đánh giá khả năng sản xuất, dự báo sản 

lượng, những thuận lợi khó khăn trong thời gian đến trước tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn ra, chủ động triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân yên 

tâm sản xuất, ổn định đời sống, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất Ủy ban nhân 

                                                 
(1) Tại Thông báo số 1953/TB-BNN-VP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
(2) Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1953/TB-BNN-VP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 
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dân tỉnh xem xét. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Báo cáo kết quả thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 13 tháng 4 năm 2020. 

 - Hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh vật tư nông nghiệp trên 

địa bàn có phương án phù hợp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra để 

đáp ứng nhu cầu vật tư sản xuất nông nghiệp thiết yếu (phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, giống cây trồng vật nuôi...) để người dân yên tâm canh tác, sản xuất. 

 - Đề nghị các cơ sở cung cấp nước sạch tại địa phương có trách nhiệm áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật, giữ gìn vệ sinh môi trường, tự kiểm tra để đảm bảo 

chất lượng nước sạch; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương hoặc đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra chất lượng nước sạch do các cơ sở 

cung cấp; kiểm tra việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm việc tại các 

cơ sở cung cấp nước sạch; Tổ chức thực hiện việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh, không 

để ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tạo điều kiện cho việc cung cấp nước sạch. 

 - Chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ(3), kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy(4)  và các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh(5). 

 - Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng và xử lý 

các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bố trí lực lượng phù hợp 

để đảm bảo yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 + Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai các giải pháp phòng chống 

dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không để tái nhiễm. Tiếp 

tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật ra, vào tỉnh Kon Tum; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

 + Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản tại địa phương, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

giải pháp phù hợp để ổn định sản xuất, đảm bảo khả năng cung ứng sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn cũng như các thị trường khác trong điều kiện dịch bệnh Covid-

19 đang diễn ra. Hoàn thành trước ngày 16 tháng 4 năm 2020. 

 + Phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát các cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, giống cây trồng vật nuôi có uy tín, đảm bảo chất lượng để thông tin, hướng 

dẫn các địa phương, người dân trong quá trình sản xuất. 

                                                 
(3) Tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;  
(4) Tại Điểm 2 Thông báo số 1189-TB/TU ngày 18 tháng 02 năm 2020. 
(5) Tại Công văn số 271/UBND-NNTN ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và Công văn số 464/UBND-NNTN ngày 20 tháng 02 năm 2020 việc tăng cường các giải pháp 

phòng, chống hạn hán trong mùa khô năm 2020; Kế hoạch số 3297/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 

2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 686/UBND-NNTN ngày 09 tháng 3 năm 2020 về việc chủ động, quyết 

liệt phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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 2. Sở Công Thương 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư 

nông nghiệp trên địa tỉnh thực hiện việc cung ứng vật tư đảm bảo chất lượng, phù 

hợp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, đáp ứng nhu cầu sử dụng 

của người dân trong sản xuất nông nghiệp. 

 - Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc quản lý các cơ sở kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 

để kinh doanh mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 

 Báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh(NN); 

- Lưu: VT, NNTN4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Tháp 
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