UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 604 /SNN- BVTV

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 4 năm 2015

V/v phòng, trừ sâu, bệnh hại
trên cây lâm nghiệp

Kính gửi:

- Các công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp, Công ty Lâm
nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Các Ban quản lý Dự án cơ Sở (các Hạt Kiểm Lâm);
- Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Na Hang, Lâm Bình;
- Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm cây NLG Hàm Yên;
- Các Công Ty CP được giao đất, thuê đất nông nghiệp để trồng
rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu.

Trong những năm gần đây trên địa bàn Tuyên Quang xuất hiện bệnh khô
cành khô ngọn trên cây keo và một số dịch hại khác như: Ong ăn lá mỡ, sâu đo hại
quế đã ảnh hướng đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng gỗ ở một số rừng kinh
doanh, rừng phòng hộ, vườn ươm trên địa bàn tỉnh. Sở nông nghiệp và PTNT đã
chỉ đạo các đơn vị chức năng Chi cục Bảo vệ thực vật, Kiểm lâm, Lâm nghiệp
kiểm tra tình hình dịch hại và đề xuất ra biện pháp xử lý để hạn chế thấp nhất thiệt
hại cho rừng trồng. Tuy nhiên việc phòng trừ dịch hại trên cây lâm nghiệp còn gặp
nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.
Để hạn chế mức thấp nhất hậu quả do sâu, bệnh hại trên cây lâm nghiệp, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:
1. Chi cục Kiểm Lâm: Chỉ đạo các Hạt kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với trạm
Bảo vệ thực vật huyện, Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên thực hiện tốt công
tác phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng trên địa bàn được giao quản lý
2. Các đơn vị quản lý và sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với
Trạm Bảo vệ thực vật huyện - Thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi và phát
hiện kịp thời các loại sâu, bệnh hại trên cây lâm nghiệp (đặc biệt là bệnh khô cành
khô ngọn trên cây keo) của đơn vị mình quản lý, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý
kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổ chức kiểm tra, theo dõi và có biện pháp
phòng trừ hiệu quả.
3. Chi cục Bảo vệ thực vật chỉ đạo các Trạm Bảo vệ thực vật các huyện Thành phố thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình phát
sinh gây hại của các đối tượng, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan ( Hạt Kiểm lâm, Phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, Thành phố
...) kiểm tra, lấy mẫy, xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phòng trừ sâu,

bệnh hại hiệu quả, tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp (qua Chi cục Bảo
vệ thực vật - Điện thoại: 0273.817302) theo quy đinh.
4. Chi cục Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp và các
đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu, bệnh hại rừng trồng
trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất với Sở nông nghiệp biện pháp xử lý không để
sâu, bệnh hại phát triển tràn lan thành dịch.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi (thực hiện);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Cục BVTV
- Lãnh đạo Sở;
- Các Chi cục Kiểm lâm, Lâm nghiệp, BVTV( T/h);
- Lưu: VT, BVTV.

Nguyễn Công Nông
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