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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: 567 /SNN-BVTV 

V/v Chỉ đạo phòng trừ sâu keo mùa thu 
trên cây trồng. 

         Lạng Sơn, ngày 03  tháng 5 năm 2019 

 

Kính gửi:  

 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành: Chi cục BVTV, 
Trung tâm  Khuyến nông. 

 

Thực hiện Công văn số 2827/BNN-BVTV ngày 24/4/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng chống sâu keo mùa thu. 

 Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, loài sâu keo mùa thu (Spodoptera 
frugiperda) đã xuất hiện ở nước ta. Đây là loài sâu hại mới xâm nhập, có khả 
năng di trú xa, gây hại nặng cho ngô và nhiều loại cây trồng khác. Hiện nay, sâu 
keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại trên cây ngô tại hầu hết các huyện, thành 
phố trong tỉnh. Mật độ phổ biến 2 - 8 con/m2, cục bộ 15 - 20 con/m2, diện tích 
nhiễm 67,5 ha, diện tích phòng trừ 35 ha.  

Để tổ chức phòng trừ kịp thời và hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại do sâu 
keo mùa thu gây ra. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành 
phố chỉ  đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị trực thuộc ngành 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chi cục Bảo vệ thực vật: 

- Tăng cường điều tra sự phân bố, mật độ, tỷ lệ hại của sâu keo mùa thu trên 
ngô và các cây trồng khác; Theo dõi diễn biến tình hình phát sinh gây hại của sâu 
keo mùa thu trên địa bàn tỉnh, tổng hợp và báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật trước 
ngày 10/5/2019. 

- Khẩn trương tổ chức tập huấn, thông tin, tuyên truyền về sâu keo mùa thu 
cho cán bộ bảo vệ thực vật, khuyến nông, trồng trọt, lâm nghiệp và người nông dân 
trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu theo tài liệu 
của Cục Bảo vệ thực vật. 

- Điều tra phát hiện các giống ngô có tính chống chịu, kháng  sâu keo mùa 
thu để hướng dẫn nông dân thay thế giống bị nhiễm nặng. 

2. Trung tâm khuyến nông 

- Phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức thông tin, tuyên truyền, 
hướng dẫn nông dân trong phát hiện và phòng trừ sâu keo mùa thu. 

- Lồng ghép vào các mô hình khuyến nông áp dụng biện pháp quản lý 
dịch hại tổng hợp sâu keo mùa thu. 
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 3. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, thành phố tăng cường 
và mở rộng tuyến điều tra đối với loài sâu keo mùa thu, theo dõi và tổng hợp báo 
cáo diễn biến tình hình sâu keo mùa thu về Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh kịp 
thời. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, khuyến nông viên 
và nông dân trên địa bàn về cách nhận biết, tác hại và các biện pháp phòng trừ 
sâu keo mùa thu hiệu quả.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn 
vị trực thuộc ngành thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có 
vướng mắc, thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để có biện pháp xử lý kịp 
thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- Lưu VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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