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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 2380/CT-BNN-BVTV ngày 03/4/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại lúa 

Đông Xuân ở các tỉnh phía Bắc.  

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh đã gieo cấy 19.229 ha lúa, đạt 

102,3% KH; diện tích lúa được gieo cấy trà chính vụ 6.666 ha, trà muộn 12.564 

ha; hiện nay lúa đang giai đoạn đứng cái, làm đòng, dự kiến trỗ trước ngày 20/4 

khoảng trên 1.000 ha. Cây ngô đã trồng 8.264 ha, đạt 101,7% KH, hiện cây ngô 

đang giai đoạn 7-9 lá đến xoáy nõn. 

Hiện nay trên các trà lúa xuân năm 2020 bệnh đạo ôn lá đã phát sinh gây 

hại rải rác trên các giống nhiễm với diện tích trên 60 ha; chuột gây hại trên 80 ha; 

sâu keo mùa thu đang phát sinh, gây hại mạnh trên ngô xuân, diện tích nhiễm trên 

100 ha. Dự báo, bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh từ nay đến 

20/4, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên các trà lúa trỗ trong tháng 4 và 

đầu tháng 5 gây cháy rụi trên các giống nhiễm; rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 2 phát 

sinh gây hại từ trung tuần đến cuối tháng 4 gây hại nặng từ cuối tháng 4 đến đầu 

tháng 5, mật độ phổ biến 300-500 con/m2, cao 2.000-5.000 con/m2, cá biệt có ổ 

trên 10.000 con/m2 khả năng cháy ổ nhỏ từ cuối tháng 4 đặc biệt trên những giống 

nhiễm; sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 phát sinh gây hại mạnh từ đầu đến trung tuần tháng 

4, đây là lứa gây hại chính trên các trà lúa xuân muộn giai đoạn đòng trước trỗ. 

Nếu các địa phương không thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời, đồng 

bộ sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng lương thực. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn Tuyên Quang trong thời gian tới 

tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, mưa đá, dông lốc, ẩm độ không khí cao, số giờ 

nắng ít, đây là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, bạc lá, rầy nâu, rầy 

lưng trắng... phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng, hại nặng và 

có thể gây cháy cục bộ nếu việc phòng chống dịch hại không kịp thời và triệt để.   

Để chủ động phòng trừ sinh vật gây hại hiệu quả, ngăn chặn sự lây lan của 

dịch hại, bảo vệ diện tích, năng suất cây trồng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 
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1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế phối hợp với Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn 

vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, giám sát và chỉ đạo 

quyết liệt việc phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng vụ xuân, đặc biệt chú trọng 

bệnh đạo ôn, bạc lá, sâu cuốn lá, rầy... hại lúa, sâu keo mùa thu hại ngô. 

- Hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc, bón phân cân đối, tập trung để 

hạn chế sự phát sinh, gây hại của bệnh đạo ôn, bạc lá... 

- Tăng cường cán bộ khuyến nông thường xuyên  kiểm tra, hướng dẫn 

nhân dân các biện pháp kỹ thuật phòng  trừ  sâu  bệnh hại cây trồng vụ xuân; 

đôn đốc các xã, phường, thị trấn trong việc chỉ đạo các Hợp tác xã, Tổ hợp tác 

và nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo các hướng dẫn của Sở Nông 

nghiệp và PTNT, tại: Văn bản số 122/SNN-TTBVTV ngày 07/02/2020 về việc 

phòng, chống sâu keo mùa thu trên ngô vụ xuân năm 2020, Văn bản số 

424/SNN-TTBVTV ngày 27/3/2020 về phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa xuân 

năm 2020 ; Văn bản số 57/TTBVTV- BVTV ngày 18/3/2020 của Chi cục Trồng 

trọt và BVTV về phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa xuân năm 2020.   

- Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tăng 

cường kiểm tra bệnh đạo ôn trên tất cả các giống nhiễm như: BC 15, TBR 225, 

HT1, J02, Thiên ưu 8, Tạp giao 1, nếp… đặc biệt chú ý trên những xứ đồng vụ 

trước, năm trước đã bị bệnh, ruộng bón thừa phân đạm… để chủ động hướng 

dẫn nhân dân phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông bằng các 

loại thuốc có hoạt chất Tricyclazole, Isoprothiolane, Azoxystrobin, 

Difenoconazole, Fenoxanil + Isoprothiolane, Fenoxanin + Tricyclazole như: 

Ninja 35SE, Fujione, Filia 525 SE, Trizole 75 WG, Nativo 750WG...theo liều 

lượng khuyến cáo, chú ý phải phun ướt đẫm lá; với những ruộng đã bị nhiễm 

đạo ôn lá cần phun phòng đạo ôn cổ bông khi lúa bắt đầu trỗ, phun lại lần 2 sau 

lần 1 từ 5-7 ngày. Không phun thuốc khi trời sắp có mưa hoặc vừa mưa xong, lá 

lúa còn ướt; đối với những ruộng đã phun xong (trong vòng 4 giờ) nếu gặp mưa thì 

phải phun lại. 

- Duy trì hệ thống thông tin, dự báo viên bảo vệ thực vật, bổ sung các 

tuyến, điểm điều tra sinh vật gây hại tại các huyện, thành phố. Theo dõi sát các 

dự tính dự báo, thông báo dịch hại của cơ quan chuyên môn; các diễn biến, xu 

hướng phát sinh của bệnh đạo ôn và các dịch hại khác như: Bệnh bạc lá, bệnh 

lùn sọc đen, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu 

cuốn lá, sâu đục thân, chuột... để hướng dẫn phòng trừ kịp thời. 
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, kiểm 

tra, thanh tra việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

 - Xem xét, bố trí nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ công tác tuyên 

truyền, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở; hỗ trợ các hộ 

có hoàn cảnh khó khăn, các điểm có nguy cơ bị dịch bệnh phát sinh gây hại 

mạnh để  mua thuốc phun phòng, chống bệnh đạo ôn hại lúa, sâu keo mùa thu 

hại ngô.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

a)Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở 

về công tác dự báo, dự tính và  triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống  

sâu bệnh  hại trên cây trồng trong  vụ xuân 2020; chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan để phối hợp với các địa phương 

thường xuyên kiểm tra, phát hiện, dự tính, dự báo, phân vùng diện tích nhiễm 

sinh vật gây hại để tham mưu kịp thời với Sở và chính quyền địa phương tập 

trung xử lý dứt điểm các diện tích nhiễm sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn 

lá, đạo ôn cổ bông, hạn chế nguồn lây lan. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. 

- Thông tin cho các hệ thống cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 

để chủ động cung ứng kịp thời chủng loại thuốc để phòng trừ sâu bệnh hại lúa. 

- Tổng hợp, báo cáo diện tích nhiễm, tiến độ phòng trừ sinh vật gây hại 

trước 15 giờ 00’ ngày thứ tư hàng tuần; nếu có dịch hại phát sinh thì tổng hợp 

báo cáo theo ngày và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo qui định. 

b)Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ động phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và truyền 

hình tỉnh xây dựng các chuyên đề về hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp 

phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn, bạc lá, sâu cuốn lá, 

rầy... hại lúa và sâu keo mùa thu hại ngô để tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng.  

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách từng huyện, phối hợp 

với đội ngũ khuyến nông cơ sở tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng, hỗ trợ 

các địa phương trong việc hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ 

sinh vật gây hại kịp thời, hiệu quả.  

c)Thanh tra Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra chất 

lượng giống, phân bón, thuốc BVTV phục vụ sản xuất trên địa bàn, đảm bảo nguồn 

gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.   
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông sản, xử lý nghiêm theo qui định các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng vật 

tư nông lâm nghiệp không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho sản xuất. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ với  

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Điện thoại: 02073.817.302) để phối hợp, 

kịp thời giải quyết./.  
 

 

     
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;    B/c 

- Cục BVTV;                        

- Các đoàn thể tỉnh;              
- Đài PT&TH tỉnh;       (Phối 
- Báo Tuyên Quang;      hợp) 
- Giám đốc Sở;                       

- Các PGĐ Sở; 
- Thanh tra Sở;                        
- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 
- Trung tâm Khuyến nông; 
- Phòng NN và PTNT các huyện;    
- Phòng Kinh tế TP;                             (T/h)                             
- Trung tâm DVNN các huyện, TP; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TTBVTV.   (LG20) 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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