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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: 527 /SNN - BVTV 

V/v triển khai thực hiện công tác  
bẫy đèn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày  24  tháng 4 năm 2019 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố 
     

Trong những năm vừa qua, việc duy trì theo dõi bẫy đèn được tiến hành 

trên địa bàn các huyện, thành phố do Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện đã đem 

lại hiệu quả nhất định trong công tác dự tính dự báo góp phần hạn chế dịch 

bệnh cây trồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ngày 18/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND 

thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; Trong đó 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và phòng, trừ 

dịch hại thực vật được giao cho Trung tâm DVNN. 

Để đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và dự tính dự 

báo kịp thời tình hình sâu bệnh ở cây trồng trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội 

dung như sau: 

- Chỉ đạo  Trung tâm DVNN huyện, thành phố tiếp tục duy trì triển khai 

công tác theo dõi bẫy đèn nhằm tạo điều kiện cho công tác phối hợp giữa Chi 

cục BVTV và Trung tâm DVNN các huyện, thành phố được thuận lợi và đạt 

hiệu quả cao. 

- Hàng năm bố bí một khoản kinh phí sự nghiệp để phục vụ cho duy trì 

bẫy đèn. 

Kính mong UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo phối hợp 
thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 

 
Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục BVTV; 
- TT DVNN huyện, TP; 
- Phòng KHTC, TSKTTH; 
- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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