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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 

VHTT và Truyền thông huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo thông tin dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của 

không khí lạnh suy yếu, sáng và đêm trời lạnh có sương mù, có thể xảy ra mưa 

cục bộ, gió giật mạnh. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, với diện tích gieo 

cấy 1.752 ha vụ Đông Xuân năm 2022-2023 đang trong vào thời kỳ đứng cái - 

Làm đòng đã xuất hiện một số sâu bệnh hại trên đồng ruộng, bệnh đạo ôn lá trên 

cây Lúa gây hại rải rác tại các xã, thị trấn: Xã Nậm Sỏ bệnh đang gây hại nhẹ TB: 

3,5 - 4,5% lá, cao: 5 - 5,5% lá trên giống Lúa nếp thơm 86, diện tích nhiễm ước 

3.000 m2; bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa bệnh xuất hiện tỉ lệ TB: 3,5 - 4,5% lá, 

cao: 5,5 - 7,5% lá, cục bộ trên giống Lúa J01 và giống Tẻ Điện Biên, tỉ lệ TVB: 

7,5 - 9,5% lá, cao: 11 - 12,5% lá, diện tích ước nhiễm 2.000 m2. 

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh hại đến năng suất Lúa vụ 

Đông Xuân 2022 - 2023 và tăng cường công tác phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng 

kịp thời, có hiệu quả. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Đôn đốc các cơ quan chuyên môn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển 

khai các biện pháp phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại nói chung, bệnh đạo 

ôn trên Lúa nói riêng.  

- Tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND huyện thực hiện hiệu quả các biện 

pháp chỉ đạo xử lý phòng, trừ sâu bệnh trên cây Lúa khi các đối tượng sâu bệnh có 

diễn biến phức tạp hơn.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện    

- Phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện tốt 

công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, tích cực tuyên truyền hướng dẫn, vận 

động và đôn đốc bà con nông dân chăm sóc, phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn lá 

trên cây Lúa, theo phương châm phòng bệnh hơn chữa  bệnh, cụ thể: 
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- 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. 

+ Chăm sóc: Cần tiến hành làm cỏ sục bùn tạo độ thông thoáng cho đất, bón 

phân cân đối, thường xuyên theo dõi mực nước trong ruộng. Đối với những ruộng 

đang nhiễm bệnh tuyệt đối không được bón Đạm cũng như sử dụng các loại phân 

bón qua lá. 

+ Phòng trừ: Đối với bệnh đạo ôn thực hiện theo phương châm: Phòng là 

chính. Với những ruộng đang nhiễm bệnh  cần tiến hành phun khi trên cây Lúa 

mới xuất hiện vết bệnh, sử dụng các loại thuốc như; AnVinDuc 300SC, Fuji-one 

40EC, Bump 650WP, KaBim 30WP,... 

- Phối hợp với UBND các xã, chỉ đạo, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc 

BVTV đảm bảo đúng quy trình; thường xuyên phối, kết hợp kiểm tra, đôn đốc, 

trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường bám sát cơ sở, tập huấn hướng 

dẫn người dân nhận biết các đối tượng sâu, bệnh, phòng  trừ kịp thời theo nguyên 

tác 4 đúng (đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng cách, đúng liều lượng). Khoanh 

vùng xử lý khi mới phát hiện sâu bệnh hại .  

- 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 sâu 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 đồng 

ruộng, nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của dịch 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. Triệt để các đối tượng sâu bệnh gây hại Lúa 

(đặc biệt trên giống trên các giống thuần; Séng Cù, Tẻ râu, và Nếp địa phương) đến 

từng bản, Tổ dân phố không để lây lan trên diện rộng, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng 

của sâu bệnh đến sản lượng, chất lượng Lúa Đông Xuân 2022 - 2023. 

- Thông báo trên loa phát thanh xã, bản, tổ dân phố về tình hình diễn biến 

của bệnh đạo ôn lá Lúa và một số sâu bệnh gây hại trên cây màu khác để có biện 

pháp phòng trừ kịp thời. Tuyên truyền sâu rộng đến bà con nông dân, cũng như  

tích cực thực hiện tổ tương tác thăm đồng và chăm sóc tốt cho cây Lúa; tranh thủ 

thời tiết thuận lợi ra đồng làm cỏ, tỉa, dặm, bón phân. 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, ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đúng 

liều lượng, nồng độ quy định in trên bao bì nhãn mác. 
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4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn 

tăng cường thời lượng phát thanh để kịp thời đưa tin và tiếp sóng các tin, bài về 

tình hình diễn biến dịch bệnh; các bài có nội dung về tuyên truyền, hướng dẫn các 

biện pháp phòng, trừ bệnh đạo ôn gây hại trên Lúa vụ Đông Xuân. 

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 kịp thời, có hiệu quả./. 

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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