ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 588 /UBND-NN
V/v tăng cường chỉ đạo công tác chăm
sóc, phòng, chống sâu bệnh hại cho cây
trồng vụ xuân 2022

Bạch Thông, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Vụ xuân năm 2022 toàn huyện gieo cấy được 1.200 ha lúa, 600 ha cây ngô,
96,8 ha cây thuốc lá và một số cây trồng khác. Hiện nay, cây trồng đang trong giai
đoạn sinh trưởng, với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp làm cho các loại dịch
hại trên cây trồng có chiều hướng gia tăng về mật độ, tỷ lệ hại cũng như diện phân
bố. Trên cây lúa, một số diện tích đang bị vàng lá, khô đầu lá. Do thời tiết đầu vụ
xuân diễn biến phức tạp (trời âm u, nhiệt độ thấp dưới 150C kéo dài, ngày nắng,
rét xen kẽ; các đợt tăng cường không khí lạnh thường giảm sâu, đột ngột, biên độ
chênh lệch giữa ngày và đêm lớn), một số đất ruộng trước khi cấy lúa chưa được
phơi ải, chân đất chua, đất bị ngập nước thường xuyên; một số chân ruộng còn
thiếu dinh dưỡng, chưa bón đủ phân, làm cỏ sục bùn chưa kịp thời, chân ruộng bị
khô hạn lâu ngày ... dẫn đến cây lúa bị nghẹt rễ, sinh trưởng kém.
Để chủ động trong công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và hạn chế thấp
nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây trồng, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu sản
xuất vụ xuân năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã,
thị trấn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các xã, thị trấn
- UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình phát sinh,
gây hại và công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, các cây trồng khác về
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT để tham mưu
cho UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời.
- Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, chủ động, phát hiện và
hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa, ngô và các loại
cây trồng chủ lực khác.
- Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa xuân và các cây trồng khác, phân công các thành
viên BCĐ đi chỉ đạo, kiểm tra tình hình sinh trưởng, sâu bệnh hạitrên lúa, ngô và một
số cây trồng khác ở tất cả các thôn, bản.
- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng
sâu bệnh hại nặng gây mất mùa, ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng do chủ quan, lơ
là trong công tác phòng, chống sâu bệnh hại của địa phương.

- Khẩn trương chỉ đạo người dân chủ động chăm sóc lúa, làm cỏ sục bùn,
không nên để ruộng bị thiếu nước, khô hạn kéo dài (thực hiện theo hướng dẫn của
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện).
- Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, dự tính, dự báo 7 ngày của
huyện, tỉnh để cảnh báo kịp thời đến mọi người dân biết và chủ động phòng trừ sâu
bệnh hại.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chủ
động phòng, chống sâu bệnh hạicụ thể như sau:
+ Trên cây lúa: Cần lưu ý cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 các đối tượng sâu bệnh
chính phát triển mạnh như: Bọ rầy, Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, Bệnh đạo ôn lá.
+ Trên cây ngô: Lưu ý đối tượng sâu keo mùa thu, hiện tượng lá ngô chuyển
màu tím, đỏ do hiện tượng thời tiết gây nên.
+ Trên cây thuốc lá: Các loại sâu bệnh thường xuất hiện gồm: Sâu khoang,
rệp, bệnh đen thân, bệnh đốm mắt cua, bệnh khảm lá.
+ Trên cây lâm nghiệp cần chú ý các loại sâu bệnh hại như: Sâu ong hại mỡ,
bệnh thán thư hại cây hồi, châu chấu hại rừng vầu.
- Đối với các xã có chương trình sự nghiệp trồng mới cây cam sành, chè trung
du, chè Shan Tuyết lưu ý thêm:
+ Cây cam quýt: Thời vụ trồng: Vụ xuân trồng từ tháng 01, kết thúc trong
tháng 4; vụ thu trồng từ tháng 7, kết thúc trong tháng 10; Các đối tượng sâu bệnh
hại chủ yếu trên cam quýt giai đoạn này như: Bệnh phấn trắng, bệnh vàng lá thối
rễ....
+ Cây chè: Thời vụ trồng: Vụ xuân trồng từ tháng 01, kết thúc trong tháng 4;
vụ thu trồng từ tháng 7, kết thúc trong tháng 10. Dự kiến bệnh phồng lá có xu
hướng gây hại tăng trên diện rộng trong thời gian tới. Lưu ý phòng trừ các đối
tượng như rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi...
2. Phòng NN&PTNT huyện
- Chỉ đạo công chức chuyên môn bám sát địa bàn, hỗ trợ kỹ thuậtphòng trừ sâu,
bệnh hại trên lúa, ngô và các loại cây trồng chủ lực khác.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn, các ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị
trấn tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phòng, chống sâu bệnh hại cho
cây trồng.
- Tổng hợp và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệch xảy ra.
3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
- Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, trên cơ sở chỉ đạo của Chi cục
Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng tỉnh có hướng dẫn cụ thể, chi tiết các
biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch hại để người dân áp dụng phòng trừ
các loại sâu bệnh hại nêu trên có hiệu quả.
- Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, chủ động, tích cực điều tra, phát
hiện và hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa, ngô và các
loại cây trồng chủ lực khác.
- Theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết chủ động phương án đối phó với điều
kiện thời tiết bất thường xảy ra; Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo 7 ngày, chủ
động phối hợp với Trung tâm văn hóa - TTTT của huyện để đăng tải các bản tin
thường xuyên, liên tục để mọi người dân được nghe, biết và áp dụng vào sản xuất.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng,
chống sâu bệnh hại cho cây trồng.
- Tổng hợp kịp thời tình hình thiệt hại khi có sâu bệnh hại gây ra cho UBND
huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng chỉ đạo.
4. Trung tâm Văn hóa TT và TT huyện
- Phối hợp với phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
để xây dựng các bản tin tuyên truyền về công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây
trồng vụ xuân năm 2022.
- Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền cho người dân các biện pháp
chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng để người dân chủ động phòng trừ.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn TNCSHCM
huyện:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ, hội viên tuân thủ các
biện pháp chăm sóc, phòng chống sâu bệnh hại cho cây trồng. Chủ động thăm nắm
đồng ruộng để phát hiện kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, phòng
trừ sâu bệnh hại trên cây trồng cho hội viên, đoàn viên.
- Hướng dẫn hội viên, đoàn viên kiểm tra đồng ruộng hàng ngày, kịp thời phát
hiện sâu bệnh hại hoặc có biểu hiện khác thường, thông báo cho công chức Địa
chính-NN-XD& môi trường phụ trách nông nghiệp xã để được tư vấn, hướng dẫn
các biện pháp xử lý, tránh để xảy ra dịch bệnh.
Với nội dung trên, đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các
xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (T/h);
- Chi cục TT, BVTV và QLCL;
- TT.HU, HĐND huyện (B/c);
- CT, PCT.UBND huyện (C/đ);
- Lưu: VT,NN.
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