
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

 BẢO VỆ THỰC VẬT 

Số:           /TTBVTV-TTBV&KDTV 

V/v tăng cường điều tra và phòng trừ  
sâu róm hại thông  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Trung tâm DVNN các huyện, thành phố 

 

Theo số liệu điều tra mới nhất, hiện nay sâu non sâu róm thông thế hệ 2 năm 

2022 đã và đang phát sinh gây hại tại các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; mật độ 

sâu non trung bình 10 - 20 con/cây, cao 40 - 50 con/cây, tuổi 1-3. Dự báo thời tiết chủ 

đạo trong thời gian tới: ngày nắng nóng, có mưa rải rác. Đây là điều kiện thuận lợi cho 

sâu róm thông phát triển gây hại mạnh. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sâu róm 

thông gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm DVNN các 

huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng 

Kinh tế thành phố, Hạt Kiểm lâm và UBND các xã, phường, thị trấn bám sát địa bàn, 

tăng cường, mở rộng tuyến điều tra phát hiện đối với sâu róm hại thông  thế hệ 

2 năm 2022; vận động, khuyến cáo người dân, chủ rừng chủ động khoanh vùng 

phun trừ kịp thời những diện tích nhiễm sâu non có mật độ cao. 

2. Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố đề xuất các phương án phòng 

trừ sâu róm thông trên địa bàn kịp thời, hiệu quả. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn người dân, chủ 

rừng các biện pháp phòng trừ sâu róm hại thông.  

4. Thường xuyên cập nhập các số liệu về sâu róm thông, báo cáo hàng tuần và 

khi có diễn biến đột xuất về Chi cục (địa chỉ: số 59, đường Yết Kiêu, phường Tam 

Thanh, TP Lạng Sơn, email: langsonbvtv@gmail.com hoặc điện thoại: 02053. 710. 225)  

để có hướng xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở NN và PTNT (b/c); 

- UBND các huyện,TP; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- TTKN tỉnh;                  

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng; 

- Lưu VT TTBV&KDTV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Sầm Ngọc Thanh 
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