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V/v tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Thanh Liêm,  ngày     tháng  04  năm 2021 

 

    

 

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

            - Giám đốc các HTXDVNN trong toàn huyện; 

   - Thủ trưởng các ban, ngành chức năng có liên quan. 
 

 

Tính đến thời điểm hiện tại lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, đang 

trong giai đoạn phát triển đòng - đòng già. Ước diện tích lúa trỗ từ 26 - 30/4 

khoảng 1.050 ha, từ 01 - 05/5 khoảng 2.000 ha, từ 06 - 10/5 khoảng 2.700 ha, diện 

tích còn lại trỗ sau 10/5. Theo dự tính dự báo của Chi cục Trồng trọt & BVTV 

tỉnh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện từ nay đến đầu tháng 5 theo dự báo 

thời tiết diễn biến phức tạp (Ngày nắng xen kẽ ngày có nhiều mây, mưa, dông) 

nên thuận lợi cho bênh Đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại diện rộng; sâu cuốn lá 

nhỏ, rầy lâu-rầy lưng trắng, bệnh bạc lá gây hại gia tăng trong thời gian tới. 

Để bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2021, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, giám đốc các HTXDVNN và thủ trưởng các phòng, ban 

chức năng có liên quan tập trung chỉ đạo tốt một số công việc cụ thể như sau: 
 

 

1- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý, theo dõi chặt 

chẽ diễn biến sâu bệnh hại lúa, phân loại các trà lúa, xác định thời gian lúa trỗ để 

chỉ đạo phòng trừ. Tổ chức tuyên truyền, vận động và chỉ đạo xã viên, nông dân 

phòng trừ dịch hại theo nội dung hướng dẫn số 04/HD-TTDVNN ngày 23 tháng 

4 năm 2021 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Tổng hợp kết quả phòng 

trừ các đối tượng dịch hại trên, báo cáo về UBND huyện (qua phòng 

NN&PTNT) trước 10h vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần. 

2- Phòng Văn hóa- thông tin, Đài truyền thanh huyện và hệ thống truyền 

thanh các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Các tổ chức 

chính trị - xã hội (Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TN CS 

Hồ Chí Minh…) đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để các thành viên, 

hội viên hiểu và tích cực tham gia phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa. 



3- Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa 

phương phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả.  

4- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý các cửa hàng bán 

thuốc BVTV trên địa bàn đảm bảo quyền lợi người sản xuất và người tiêu dùng. 

Thường xuyên cật nhật thông tin báo cáo tình hình sâu bệnh hại và kết 

quả phòng trừ với UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp & PTNT tổng hợp)./. 
  

Nơi nhận:                                                           KT. CHỦ TỊCH 

  - TTHU, TTHĐND, UBND huyện (B/c);                  PHÓ CHỦ TỊCH 
  - Như kính gửi (T/h);                                                                   
  - Lưu VT. 
        

 

           

  Tràn Văn Quân      
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