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Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chi cục: Trồng trọt & BVTV; Chăn nuôi 

Thú y & Thủy sản; Quản lý chất lượng NLS&TS, 

Phát triển nông thôn;  

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Trung tâm Giống và VTNN. 

 

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ- UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng triển khai thực hiện Đề 

án Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-

2025 như sau:  

 I. Đối với UBND các huyện, thành phố 

 Đề nghị các địa phương phối hợp và chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên 

môn, UBND cấp xã triển khai thực hiện các nội dung phát triển nông nghiệp 

hữu cơ đảm bảo yêu cầu, mục tiêu theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định 

số 2666/QĐ- UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh. Trong đó một số nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Nghiên cứu, rà soát xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy 

hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng; thực hiện công tác tuyên 

truyền, kêu gọi thu hút đầu tư và thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. 

Cân đối nguồn kinh phí của địa phương và lồng ghép các chương trình, dự 

án khác để triển khai các nội dung phát triển nông nghiệp hữu cơ. 

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cả năm rà soát, báo cáo tình hình phát triển 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn về Sở Nông nghiệp & PTNT. 

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan chuyên môn thực 

hiện các nội dung Đề án 

- Thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, định hướng phát 

triển nông nghiệp hữu cơ của ngành; vận động người dân tham gia Đề án và chủ 
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động chuyển đổi các diện tích sản xuất phù hợp sang sản xuất hữu cơ. 

- Triển khai đào tạo, tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật, cơ chế chính 

sách về sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi tại 

địa phương. 

- Phối hợp thực hiện điều tra khảo sát, lựa chọn vùng sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ; các điểm, đối tượng đủ điều kiện tham gia các mô hình của Đề án. 

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát nghiệm thu các mô hình triển khai tại 

địa phương và phối hợp tuyên truyền nhân rộng các mô hình vào sản xuất. 

- Thông báo, lựa chọn và hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu cấp chứng nhận 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ thực hiện các thủ tục đề nghị hỗ trợ theo quy định. 

II. Đối với các đơn vị thuộc Sở 

1. Trung tâm Khuyến nông 

Là cơ quan thường trực tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Lâm Đồng triển khai các nội dung của đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có trách nhiệm:  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện hàng năm tham mưu Sở 

trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, UBND cấp huyện triển khai 

các nội dung đề án đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội 

dung theo Quyết định 2666/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục 

hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn hữu cơ cho các tổ chức, cá nhân 

sản xuất đạt chứng nhận theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 17 Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết 

quả, tiến độ triển khai đề án và rà soát, đánh giá phát triển nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh; tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

2. Các chi cục Trồng trọt & BVTV, Chăn nuôi Thú y & Thủy sản, Quản lý 

Quản lý chất lượng NLS&TS, Phát triển nông thôn phối hợp Trung tâm 

Khuyến nông triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 

- Phát triển các vùng, sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ; xây dựng các quy 

trình, đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ sản xuất; nhân rộng các mô hình, 

xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp 

hữu cơ. 

- Thẩm định và tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành các quy trình 

sản xuất hữu cơ. 
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- Thành lập các HTX, THT sản xuất nông nghiệp hữu cơ để đẩy mạnh công 

tác chuyển giao kỹ thuật và phát triển các vùng sản xuất hữu cơ. 

- Lồng ghép các nguồn kinh phí và Đề án Phát triển liên kết sản xuất chế 

biến tiêu thụ nông sản để phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm 

hữu cơ. 

3. Trung tâm Giống và Vật tư nông nghiệp 

Tham gia xây dựng các quy trình sản xuất hữu cơ, phối hợp triển khai các 

mô hình hữu cơ. 

Thực hiện nghiên cứu sản xuất, nhập khẩu, khảo nghiệm các loại giống cây 

trồng có khả năng kháng sâu bệnh cao, phù hợp với điều kiện sản xuất hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh. 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Thẩm định, tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT trình phê duyệt  kế hoạch 

thực hiện Đề án hàng năm; thẩm định phê duyệt chi tiết dự toán các nội dung 

thực hiện. 

Hướng dẫn Trung tâm Khuyến nông triển khai và thanh toán các nội dung 

kinh phí đảm bảo quy định. 

Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh 

lồng ghép nguồn vốn các chương trình, đề án khác để thực hiện các mục tiêu Đề 

án. 

III. Các tổ chức, cá nhân tham gia đề án  

 - Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan và chính 

quyền địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả khi tham gia Đề án; bố trí 

đầy đủ kinh phí đối ứng khi tham gia đề án như xây dựng mô hình, thực hiện các 

hoạt động khác có liên quan. 

 - Tuân thủ nghiên ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ theo quy định khi được cấp chứng nhận sản xuất hữu cơ. 

 - Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm chủ động kết nối, tìm 

kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm. 

Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KH (DY). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Châu 
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