
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SNN-TTBVTV Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 
V/v tăng cường chăm sóc, phòng trừ sinh 

vật gây hại vụ Hè Thu - Mùa năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 

- Cty TNHH MTV KHCT Thủy lợi. 

 

Thực hiện công văn số 4569/BNN-BVTV ngày 21/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật 

gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rộ - phân hoá 

đòng, ngô giai đoạn 7 - 9 lá; cây hồng, quýt đang thời kỳ phát triển quả. Dự báo 

thời tiết trong thời gian tới đêm và sáng sớm có sương, ngày nắng, rải rác có mưa 

rào và dông. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở người còn nhiều 

diễn biến phức tạp. Để bảo vệ chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu - Mùa sinh trưởng 

phát triển tốt hạn chế đến mức thấp nhất do dịch hại gây ra ảnh hưởng đến năng 

suất, chất lượng cây trồng. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. UBND các huyện, thành phố 

 Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyên truyền, chỉ 

đạo đẩy mạnh sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, khi 

phát sinh dịch hại cần tập trung, đồng loạt phòng trừ đúng kỳ thuật theo khuyến 

cáo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nhằm tăng năng suất, chất lượng 

cây trồng và phát triển diện tích sản xuất thực hành Nông nghiệp tốt, VietGAP, ,..  

Chỉ đạo tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo sâu bệnh hại 

trên đồng ruộng, đồng thời đặt bẫy đèn để theo dõi, cảnh báo sớm dịch hại, chủ 

động hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả.  

Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bón phân đủ lượng và cân đối 

đạm, lân, kali theo nhu cầu từng loại cây trồng, tăng cường sử dụng các loại phân 

bón hữu cơ ủ hoai mục, phân vi sinh. Đồng thời tuyên truyền sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tích cực 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột 

xuất việc chấp hành các quy định trong kinh doanh giống cây trồng, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở, đảm bảo phát hiện sớm các 

vi phạm và thực hiện xử lý theo quy định. 
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Cần lưu ý đến một số đối tượng dịch hại dự báo có khả năng phát sinh, phát 

triển gây hại trên cây trồng vụ Hè Thu - Mùa trong thời gian tới, theo khuyến cáo 

của đơn vị chuyên môn như: sâu cuốn lá, sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh 

khô vằn hại trên lúa; sâu keo mùa thu hại ngô; ruồi đục quả hại quả na, hồng; nhện 

đỏ hại cây ăn quả có múi; bệnh thán thư hại hồng, hồi; sâu róm hại thông,... 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Phối hợp chặt chẽ với UBND và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố, theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng của cây trồng vụ Hè 

Thu- Mùa; phân công cán bộ phụ trách địa bàn kiểm tra kỹ thuật bẫy đặt bẫy đèn 

và trực tiếp tại đồng ruộng để kịp thời phát hiện đối tượng dịch hại, tham mưu chỉ 

đạo, hướng dẫn chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả. 

Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin kịp thời về tình hình sinh vật 

gây hại và các đối tượng sinh vật gây hại chính tại các khu vực cụ thể để nông dân 

được biết và chủ động phòng trừ, kịp thời, hiệu quả. 

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống 

cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu 

phục vụ cho sản xuất, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và nông dân. 

Tổng hợp, tham mưu, báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở để chỉ đạo chung. 

3. Trung tâm Khuyến nông 

Chủ động thông tin, tuyên truyền về các tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc 

cây trồng, các biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng đến với người dân. 

Tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, mô hình áp dụng các 

tiến bộ kỹ thuật mới về giống, phân bón, kỹ thuật để nông dân tham quan học tập.   

Tăng cường tập huấn cán bộ Khuyến nông viên cơ sở về kỹ thuật hướng dẫn 

nông dân chăm sóc, cách phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.  

4. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi  

Chỉ đạo các Xí nghiệp KTCCT Thủy lợi phối hợp với địa phương quản lý tốt 

nguồn nước tưới của các công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng 

hợp lý, hiệu quả, khuyến khích áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước. 

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

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Thủy sản-KTTH; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Đinh Thị Thu 
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