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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

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

Số: 631 /SNN-BVTV 
Về việc tăng cường chỉ đạo 
 sản xuất vụ Xuân năm 2018 

        Lạng Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2018 

   
Kính gửi:  

 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc: Chi cục Bảo vệ thực vật, 
Trung tâm khuyên nông, Chi cục Thủy lợi, Công ty 
TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. 
    

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản gieo trồng xong các cây trồng vụ 
Xuân, đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Theo dự báo của Trung 
tâm Khí tượng thủy văn, thời tiết trong những ngày vừa qua và trong thời gian 
tới diễn biến phức tạp, trời nắng nóng xen kẽ có mưa rào và giông, ẩm độ cao là 
điều kiện thuận lợi cho dịch hại phát sinh, phát triển và gây hại mạnh. 

Để bảo vệ kết quả sản xuất vụ Xuân 2018, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 
dịch hại gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố 
chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục phân công cán bộ phụ trách từng xã trực tiếp kiểm tra, hướng 
dẫn việc triển khai kế hoạch sản xuất. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây 
rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ Xuân, kể cả trên đất chuyên màu và đất 
lúa chuyển trồng màu, đảm bảo kế hoạch sản xuất đã đề ra. 

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở bám sát đồng ruộng; theo dõi 
chặt chẽ diễn biến thời tiết, dịch hại và sinh trưởng của cây trồng; chuẩn bị sẵn 
sàng kế hoạch ứng phó với các biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu. 

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn mở lớp tập huấn, sử dụng hệ 
thống truyền thanh, truyền hình hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ, ngăn 
chặn dịch hại, nhất là các đối tượng: Rầy các loại, sâu cuốn lá, châu chấu, bệnh 
đạo ôn trên lúa; Sâu róm trên cây thông; Bọ ánh kim trên cây hồi ... 

- Tiếp tục chủ động chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, 
không chủ động nước sang trồng các loại cây rau màu hàng năm có hiệu quả 
kinh tế cao hơn và có thị trường tiêu thụ ổn định. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh vật tư nông nghiệp ở địa 
phương, không để vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu hành gây thiệt hại 
cho nông dân. 

2. Các đơn vị trực thuộc 

a) Chi cục Bảo vệ thực vật 

- Tăng cường điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính xác tình hình dịch 
hại trên cây trồng, tham mưu cho Sở và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 
phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt chú ý đến các dịch hại có nguy cơ phát 
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sinh, phát triển, gây hại mạnh trên lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả, cây lâm 
nghiệp... trong vụ Xuân 2018. 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền tập huấn, phổ biến áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật như:  IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, áp dụng biện pháp tưới nước hợp 
lý ... trong sản xuất lúa. 

- Mở rộng các vùng sản xuất theo hướng an toàn như VietGAP, Global 
GAP. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, thực hiện thu gom và xử lý bao bì sau 
sử dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc chấp 
hành các quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn. Kiên 
quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

 b) Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản 
xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn công trình. Đặc biệt là theo dõi sát diễn 
biến thời tiết, có kế hoạch điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ 
nước cho các cây trồng vụ Xuân, cho cây trồng cạn chủ lực, nhất là cây lúa 
trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, làm đòng, trỗ bông. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi; tuyên truyền 
nâng cao nhận thức người dân trong công tác quản lý an toàn hồ đập. 

- Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đối phó với các diễn biến bất thường của 
thời tiết, đặc biệt là hạn hán, mưa bão lớn, ngập úng, đảm bảo an toàn các hồ 
đập trong mùa mưa bão. 

c) Trung tâm Khuyến nông 

Chỉ đạo khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn, đôn đốc, hướng dẫn nông 
dân tổ chức sản xuất đúng kế hoạch; tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc để cây 
trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đồng đều.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các 
đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực hiện có 
vướng mắc, thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT (Qua Chi cục Bảo vệ thực 
vật theo hộp thư điện tử: langsonbvtv@gmail.com) để có biện pháp xử lý kịp 
thời./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng Thủy sản - KTTH; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                             

 

Hoàng Văn Chiều 
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