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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung 

tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Hiện nay, trên địa bàn một số xã đang xuất hiện đối tượng sâu đo hại Quế,  

tập trung gây hại nhiều tại bản Tho Ló, xã Nậm Sỏ; qua công tác kiểm tra thực tế 

đã phát hiện sâu gây hại cục bộ với cây Quế trồng năm 2015 - 2016, mật độ trung 

bình từ 30 - 45 con/m2, diện tích nhiễm ước 3.000 m2/14,5 ha (04 hộ dân). 

Dự báo trong thời gian tới, thời tiết diễn biến bất lợi, chênh lệch nhiệt độ ngày 

và đêm cao, mưa giông rải rác, ẩm độ cao là điều kiện rất thuận lợi cho các đối tượng 

sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt với đối tượng sâu đo hại Quế, ảnh hưởng đến chất 

lượng, sản lượng sản của cây Quế trên địa bàn. Để chủ động phòng, trừ sâu đo gây 

hại Quế trên địa bàn huyện và nguy cơ phát tán trên diện rộng, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn có diện tích quế việc triển khai các biện pháp phòng, trừ sâu đo hại quế. 

Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, kịp thời tham mưu 

với UBND huyện thực hiện hiệu quả các biện pháp chỉ đạo xử lý phòng, trừ sâu đo 

hại Quế. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra 

hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp ứng tốt 

nhất nhu cầu, chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu cho người dân.   

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

- Chỉ đạo cán bộ, tập trung tuyên truyền hướng dẫn và đôn đốc các hộ gia đình 

thường xuyên thăm đồi, nương Quế để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây 

hại; phun thuốc phòng, trừ đối tượng sâu đo hại Quế kịp thời, đúng thời điểm, cụ thể: 

+ Đối với sâu đo hại Quế: Sử dụng các loại thuốc đặc trị có chứa hoạt chất 

Cypermethrin như: Wamtox 100EC, Bestox 5EC,... hoặc các thuốc có chứa hoạt chất 

Cartap: Gà Nòi 95SP, Padan 95SP,...  

- Lưu ý: Cần tiến hành phun đồng loạt nhằm tránh tình trạng sâu sẽ di chuyển 
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sang cây của nương, đồi khác gây khó khăn cho việc phòng, trừ. Trước khi phun nên 

sử dụng nước rửa chén bát hòa trộn cùng thuốc để tăng khả năng bám dính, tăng hiệu 

quả phòng, trừ. 

- Phối hợp với các đơn vị cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, chuẩn bị đầy đủ các 

loại thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng cho công tác phòng, trừ bệnh hại của người dân. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện bám sát đồi, 

nương Quế, nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của sâu bệnh, tăng cường chỉ đạo 

quyết liệt, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, trừ kịp thời những 

diện tích bị sâu bệnh hại theo nguyên tác 4 đúng: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng 

độ liều lượng và đúng cách.  Xử lý triệt để các đối tượng sâu bệnh gây hại Quế 

không để lây lan trên diện rộng, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sâu bệnh, chất 

lượng cây Quế trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền các hộ gia gia đình tích cực, thực hiện tổ tương tác thăm đồi, 

nương và chăm sóc tốt cho cây Quế, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, trừ 

theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân cách sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. 

4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và truyền thông 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xây dựng tin bài và tài liệu 

liên quan đưa tin, tiếp sóng trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện tập trung 

vào hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu đo hại Quế.  

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Huy); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTDVNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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