
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 601/SNN-TTBVTV 

V/v phòng trừ dịch hại, khắc phục 

 thiên tai, khôi phục sản xuất 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
 
               Tuyên Quang, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

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

 

 

Căn cứ  Văn bản số 680/BVTV–TV ngày 21/4/2020 của Cục Bảo vệ thực 

vật về việc cảnh báo xu hướng thời tiết thuận lợi cho sinh vật gây hại lúa Đông 

Xuân từ nay đến cuối vụ.  

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh, đêm 22/4 và rạng sáng ngày 

23/4/2020 trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra mưa dông trên diện rộng, tại một số 

huyện xảy ra mưa to kèm theo gió lốc, như: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên,... 

đã ảnh hưởng đến một số cây trồng: Lúa, ngô, rau màu,... (qua báo cáo nhanh 

của các huyện mưa dông đã gây dập nát, đổ gãy 16,75 ha ngô và rau màu tại 

các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa; 12 ha lúa của huyện Hàm Yên). Để 

khắc phục thiệt hại và ảnh hưởng do thiên tai gây ra, tạo điều kiện thuận lợi cho 

cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường cán bộ xuống cơ sở để phối 

hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung đôn đốc hướng dẫn nhân dân 

thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại, khắc phục thiệt hại do thiên tai, 

nhanh chóng khôi phục sản xuất: 

- Đối với ruộng lúa: Vệ sinh bùn, rác trên hệ thống mương, suối để khơi 

thông dòng chảy; những ruộng bị nước lũ tràn qua tổ chức dọn rác, bó dựng cây 

đổ ngã để cây nhanh hồi phục. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện 

sớm và phòng trừ kịp thời các dịch hại thường xuất hiện sau mưa, dông lốc như: 

Bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, ...  

- Đối với ruộng ngô: Khơi rãnh thoát nước, vệ sinh cỏ rác trên đồng 

ruộng. Diện tích ngô bị đổ gãy cần khẩn trương buộc dựng, vun cao gốc để cây 

nhanh phục hồi; những diện tích ngô bị gãy, dập nát không khắc phục được tận 

thu để làm thức ăn cho gia súc, đồng thời vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ tạo độ 

thông thoáng để hạn chế điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, gây hại (bệnh khô 

vằn, đốm lá, thối thân,... ) 

- Đối với ruộng trồng cây rau, màu: Vệ sinh đồng ruộng, khơi thông hệ 

thống thoát nước, tăng cường kiểm tra đồng ruộng để có các biện pháp chăm sóc 

và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 
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2. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để dự tính, dự báo chính xác tình 

hình dịch hại trên cây trồng vụ Xuân; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, 

trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, rầy 

lưng trắng và các dịch hại khác trên lúa Xuân kịp thời, hiệu quả.  

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

các biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng kịp thời, hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật. 

- Kịp thời tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Bảo vệ 

thực vật về tình hình sinh vật gây hại và các ảnh hưởng của thiên tai trên các cây 

trồng vụ Xuân theo quy định. 

 b)Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ khuyến nông bám sát cơ sở để hướng dẫn nông 

dân các biện pháp khắc phục thiên tai có hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng các biện 

pháp thâm canh phù hợp để tăng năng suất cây trồng.  

- Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp 

phòng trừ dịch hại trên cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bạc 

lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá, rầy... hại lúa trên các phương tiện thông tin 

đại chúng.  

- Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

và các cơ quan liên quan hướng dẫn các biện pháp khắc phục thiệt hại, khôi 

phục sản xuất; thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết cực đoan, chỉ đạo của 

cơ quan chuyên môn, các biện pháp ứng phó đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại 

cho sản xuất. 

- Tổng hợp và nắm chắc tiến độ lúa trỗ đặc biệt trên những giống lúa bị 

nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông, để khuyến cáo các biện pháp phòng trừ bệnh kịp 

thời và hiệu quả. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị thực liên quan 

hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 
 

    

 
Nơi nhận: 
- Như trên; (đề nghị) 

- Giám đốc Sở; (Báo cáo)                     

- Các PGĐ Sở; 
- Trung tâm Khuyến nông;          
- Phòng KH-TC Sở; 

 - Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TTBVTV.    

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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