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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp&PTNT;
- Trạm Trồng trọt & BVTV;
- Xí nghiệp thủy lợi;
- Trung tâm Văn hóa - TT - TT;
- UBND các xã, thị trấn.
Đến nay, thời vụ gieo trồng cây vụ Đông trên địa bàn huyện đã kết thúc.
Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 3.501,3 ha/3.600 ha KH (bằng 97,3%); trong
đó: cây ngô 1.087,2 ha; cây khoai lang 170,8 ha; cây rau các loại 1.467,1 ha, ...
Thời tiết nắng, mưa xen kẽ thuận lợi cho các cây trồng sinh trưởng phát triển tốt
và cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, gây hại.
Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh, thời gian cao điểm sâu
bệnh sẽ gây hại từ ngày 05/11- 05/12/2020. Các đối tượng sâu bệnh hại chính
như: Sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp cờ, bệnh khô vằn,…. hại cây ngô; sâu tơ,
sâu xanh, bệnh sương mai,…trên các loại cây rau và chuột gây hại trên các cây
trồng vụ Đông.
Để chủ động phòng chống sinh vật gây hại, bảo vệ an toàn cho sản xuất vụ
Đông năm 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND
các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp&PTNT
Theo dõi chặt chẽ sinh trưởng và phát triển của các cây trồng vụ Đông, khi
phát hiện sâu bệnh có nguy cơ phát sinh thành dịch phải chỉ đạo khoanh vùng,
phối hợp với các đơn vị liên quan của Sở Nông nghiệp&PTNT để có biện pháp
xử lý kịp thời.
2. Trạm Trồng trọt & BVTV
Theo dõi, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện cao điểm
phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Đông 2020; Tăng cường kiểm tra đồng
ruộng nhằm phát hiện sớm các đối tượng sâu, bệnh hại để phòng trừ hiệu quả;
khi phát hiện sâu bệnh có nguy cơ phát sinh thành dịch phải tiến hành khoanh
vùng, phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện, của tỉnh để có biện pháp xử
lý kịp thời. Báo cáo tình hình cao điểm sâu bệnh từ nay đến cuối vụ về UBND
huyện (qua Phòng Nông nghiệp&PTNT) vào thứ 6 hàng tuần.
Làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo đối với các loại sâu bệnh hại cây
trồng; hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4
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đúng đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả; chủ động đề xuất giải pháp phòng
chống sâu bệnh trên địa bàn huyện khi phát sinh.
Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn; không
để tình trạng thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc hết hạn sử dụng và thuốc
ngoài danh mục được phép sử dụng xuất hiện trên địa bàn.
3. Trung tâm Văn hóa - TT - TT, Cổng TT-GTĐT huyện
Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường
tuyên truyền về cao điểm sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông 2020 trên các phương
tiện thông tin đại chúng; Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở chủ động tuyên
truyền và tăng cường thời lượng tiếp âm Đài Truyền thanh huyện.
4. Xí nghiệp Thủy lợi huyện
Chỉ đạo các Trạm thủy lợi tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng, chủ
động lấy và trữ nước phục vụ tưới; đảm bảo tưới tiết kiệm, hiệu quả, tránh để
tình trạng ruộng bị khô hạn làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển
của cây trồng.
5. UBND các xã, thị trấn
- Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:
+ Tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các đối tượng sâu,
bệnh gây hại và chuột hại. Sử dụng các biện pháp thủ công để bắt sâu; sử dụng
các loại bẫy, bả để thu hút và tiêu diệt một số đối tượng gây hại: bọ trĩ, bọ phấn,
sâu khoang, sâu xám, bọ xít, …
+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh
hại cây rau màu khi đến ngưỡng phòng trừ. Khi phun cần tuân thủ nguyên tắc 4
đúng trong sử dụng thuốc BVTV.
- Triển khai tốt công tác diệt chuột vụ Đông năm 2020.
- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về cao điểm và cách
phòng trừ đối với các loại sâu bệnh hại, chuột hại, tần suất: 02 lần/ngày.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn
quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
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- CT, PCT Nguyễn Bình Khiêm;
- CPVP; CVTH;
- Lưu VT, NN&PTNT
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