
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 920/SNN-TTBVTV 

V/v phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa 

Đông Xuân 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

 

 

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

 

Căn cứ Văn bản số 1382/BVTV-TV ngày 17/5/2022 của Cục Bảo vệ thực 

vật về việc phòng chống sinh vật gây hại vụ lúa Đông Xuân 2021-2022. 

Qua kiểm tra thực tế tại các huyện, thành phố, hiện nay rầy nâu, rầy lưng 

trắng lứa 2 đang gây hại cục bộ, mật độ trung bình 300-500 con/m2, nơi cao 700-

1.200 con/m2, cục bộ 2000-2.500 con/m2; diện tích nhiễm nhẹ 62,5 ha tại các huyện 

(Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hoá...). Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại cục bộ 

trên các giống nhiễm BC15, TBR225, J02, Nếp… tỷ lệ hại nơi cao 1-2%, cục bộ 5-

10% số bông; diện tích nhiễm 16,6 ha trong đó nhiễm nặng 0,5 ha tại các huyện 

Sơn Dương, Yên Sơn,  Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình. 

Để góp phần bảo vệ an toàn vụ lúa Đông Xuân 2021-2022 từ nay đến 

cuối vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn:  

- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo chính xác thời 

điểm phát sinh, gây hại của các sinh vật gây hại chính; hướng dẫn, đôn đốc nhân 

dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại kịp thời, đạt hiệu quả, 

không để lây lan ra diện rộng. Lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại chính: 

+ Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Theo dõi diễn biến phát sinh của rầy 

lứa 3 trên các trà lúa giai đoạn từ chín sữa - chín; tổ chức phòng chống kịp thời 

những diện tích có mật độ cao ngay từ khi xuất hiện rầy cám (rầy tuổi 1-2-3) 

bằng các loại thuốc đặc hiệu. Thời điểm phòng trừ rầy lứa 3 từ ngày 25/5 - 

03/6/2022. 

+ Đối với bệnh đạo ôn: Theo dõi sát diễn biến của thời tiết để hướng dẫn 

và chỉ đạo phòng chống, nhất là tại những vùng có nguy cơ cao (giống nhiễm, 

những diện tích đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, những diện tích thường nhiễm bệnh 

nặng trong các năm trước) bằng các loại thuốc đặc hiệu ngay khi lúa bắt đầu trỗ 

và sau khi đã trỗ thoát. 

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định 

đối với vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn. 
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- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm tra 

việc chấp hành quy định của nhà nước trong kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.   

- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình sinh vật gây hại, 

kết quả công tác phòng chống và đánh giá thiệt hại (nếu có) về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn theo quy định. 

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

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng phát triển của cây 

trồng trên đồng ruộng để dự tính, dự báo chính xác tình hình sinh vật gây hại; 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện tăng cường công tác điều tra, 

phát hiện sâu bệnh hại; kịp thời tham mưu các giải pháp hướng dẫn nông dân 

phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp quản lý dịch hại 

tổng hợp (IPM); hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo 

nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với 

thuốc bảo vệ thực vật. 

- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện 

thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 

kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất.  

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ 

đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn để hướng dẫn, đôn đốc nhân dân 

tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng đúng kỹ thuật.  

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

tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng đúng các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và Bản tin Khuyến nông.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực 

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;  
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- Lãnh đạo Sở;  
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;  
- Trung tâm Khuyến nông; 
- Trang tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

 Nguyễn Văn Việt 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-23T10:40:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-23T10:40:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




