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Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

- Trung tâm Khuyến nông. 
 

 

 Diện tích trồng ớt vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh (tập 

trung tại Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Văn Quan) đến nay ước đạt 

1.188 ha. Cây ớt hàng năm vẫn là cây trồng có hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập 

cao cho người dân trồng ớt trong tỉnh.  

 Hiện cây ớt đang ở giai đoạn phát triển thân lá đến ra hoa. Kết quả điều tra 

dịch hại trên cây ớt cho thấy đã xuất hiện một số dịch hại gây ảnh hưởng đến sinh 

trưởng, phát triển dẫn đến giảm năng suất, chất lượng ớt như: ruồi đục quả, rệp, bọ 

trĩ, nhện đỏ, bệnh thán thư, phấn trắng, bệnh lở cổ rễ,...  

 Để phát triển sản xuất cây ớt ổn định, bền vững, đạt năng suất, chất lượng 

tốt đáp ứng cho nhu cầu của thị trường để đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người 

sản xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

các cơ quan liên quan phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

  1. UBND các huyện, thành phố 

  - Rà soát diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021, định hướng phát 

triển cây ớt phù hợp với điều kiện địa phương, duy trì quy mô diện tích tại các 

vùng người dân đã có kinh nghiệm trồng ớt, tránh hiện tượng trồng tràn lan, phát 

triển nóng, không ổn định trong các vụ tới.  

 - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ 

thuật vào sản xuất, sử dụng các giống ớt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo 

chất lượng, thích hợp với điều kiện khí hậu của địa phương (Tân Nông, GM40, 

Chia Tai, ...) và đẩy mạnh sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Đặc biệt chú trọng quản lý tốt các đối tượng dịch hại như: ruồi đục quả, rệp, bệnh 

thán thư…; 

 - Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm ớt quả cho bà 

con nông dân. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các hình thức hợp tác liên kết 

sản xuất, bao tiêu sản phẩm ớt thông qua hợp đồng nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ 

sản phẩm ổn định, quy mô lớn, hiệu quả.  
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- Khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với 

người sản xuất, đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ trong chế biến, bảo quản ớt 

sau thu hoạch. 

 2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường điều tra phát hiện, 

dự tính, dự báo chính xác tình hình dịch hại trên cây ớt, chỉ đạo các biện pháp 

phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Xây dựng quy trình và phổ biến kỹ thuật phòng trừ 

các loại dịch hại chính trên ớt để người dân trồng ớt áp dụng thực hiện kịp thời. 

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ cho sản xuất. 

3. Trung tâm Khuyến nông 

- Tập trung chỉ đạo, khuyến cáo và hướng dẫn nông dân quy trình kỹ thuật 

trồng và chăm sóc cây ớt theo quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩnVietGAP.  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật thâm 

canh cây ớt nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất.  

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành triển khai 

thực hiện tốt các nội dung trên, theo dõi chặt chẽ tình hình và báo cáo kịp thời về 

Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý./.  

 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Thủy sản-KTTH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Đinh Thị Thu 
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