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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: 907/SNN-TSKTTH 

V/v giám sát rầy di trú theo gió bão để 
phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 

  Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành: Chi cục Bảo vệ thực vật, 

Trung tâm Khuyến nông. 

 

Thực hiện Công văn số 1673/BVTV-TV ngày 02/7/2019 của Cục Bảo vệ 
thực vật về việc giám sát rầy di trú theo gió bão để phòng chống bệnh lùn sọc 
đen hại lúa.  

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 
thời gian tới thời tiết có diễn biến phức tạp, khả năng sẽ xảy ra áp thấp nhiệt đới 
(hoặc bão) đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào Việt Nam. Đây là nơi có 
nguồn rầy lưng trắng và nguồn bệnh lùn sọc đen nên nguy cơ đưa rầy lưng trắng 
mang nguồn bệnh vào nước ta là rất cao. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, lúa Mùa đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh, là giai 
đoạn mẫn cảm với bệnh. Do vậy, để chủ động phòng chống và hạn chế thấp nhất 
thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND 
các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc ngành thực hiện tốt một số nội 
dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố 

- Rà soát diện tích mạ, lúa đã cấy nhất là ở các khu vực đã từng bị bệnh 
lùn sọc đen để khoanh vùng khi chỉ đạo phòng trừ. 

- Theo dõi bẫy đèn kết hợp điều tra trên đồng ruộng để giám sát biến động 
mật độ rầy lưng trắng; thu mẫu rầy lưng trắng gửi về Chi cục Bảo vệ thực vật để 
giám định virus ngay trước và sau khi áp thấp nhiệt đới (hoặc bão) vào đất liền. 

- 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 rầy 
lưng trắng, bệnh lùn sọc đen. 

2. Các đơn vị trực thuộc ngành 

2.1. Chi cục Bảo vệ thực vật 

- Tăng cường điều tra phát hiện, dự tính dự báo và theo dõi chặt chẽ diễn 
biến thời tiết để hướng dẫn các huyện, thành phố thu mẫu rầy lưng trắng gửi 
giám định virus lùn sọc đen. 

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố 
chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 
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- Tiếp tục phổ biến quy trình phòng chống rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc 
đen hại lúa do Cục Bảo vệ thực vật ban hành. 

 - Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm 
Bảo vệ thực vật vùng phía Bắc theo quy định.  

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chỉ đạo khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn, phối hợp tuyên truyền, 
hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng và 
bệnh lùn sọc đen. 

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 để có biện pháp xử lý kịp 
thời./.  

   
  Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Lãnh đạo Sở; 
 - Lưu VT, TSKTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lý Việt Hưng 
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