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CÔNG ĐIỆN 
Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019. 

   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

 - Chủ tịch UBND các xã; 

 - Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan 

        

        Vụ Xuân 2019, toàn huyện gieo cấy 5.542,8 ha, đến thời điểm hiện nay các 

trà lúa bước vào thời kỳ đẻ nhánh rộ, sinh trưởng phát triển tốt. Trong những ngày 

qua thời tiết âm u, có mưa xen kẻ, là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu 

bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng. Qua kiểm tra, đến ngày 27/02 trên địa bàn 

huyện bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại tỷ lệ bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 10-

15%, cục bộ 30-40%, diện tích nhiễm khoảng 1ha, phân bố ở các xã Kỳ Thọ (Tân 

Thọ), Kỳ Văn (Mỹ Liên), Kỳ Đồng (Đồng Phú), Kỳ Tiến (Hưng Phú),... Theo dự 

báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời gian tới thời tiết tiếp tục duy trì hình 

thái ấm, ẩm có sương mù; cây lúa thời kỳ đẻ nhánh rộ, phát triển mạnh thân lá là 

điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan trên 

diện rộng; bên canh đó, chuột đồng phá hại lúa rất nhiều nơi. Mặc dù bệnh đạo ôn 

phát triển, chuột phá hoại mạnh và có xu hướng phát sinh trên diện rộng nhưng 

lãnh đạo, cán bộ chuyên môn ở một số địa phương còn chủ quan, chưa vào cuộc 

quyết liệt, người dân thiếu thông tin về diễn biến tình hình bệnh, dịch.  

 Thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND tỉnh về 

việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa Xuân 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thủ trưởng phòng, ngành liên quan thực hiện khẩn 

trương các nội dung sau: 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã:  

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người dân tiến hành tỉa lúa đảm bảo mật độ, 

tỉa thưa đối với những diện tích gieo dày, điều tiết chế độ nước hợp lý (từ ngày 

4/3/2019, hồ Sông Rác tiếp tục mở nước tưới) để tạo điều kiện thuận lợi cho lúa 

sinh trưởng, phát triển và hạn chế chuột đồng; 

- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp 

phòng trừ bệnh, khi phát hiện bệnh tiến hành khoanh vùng, cắm vè và hướng dẫn 

nhân dân xử lý dứt điểm những diện tích bị nhiễm bệnh không để bệnh phát sinh 

trên diện rộng. Đồng thời phát động nhân dân bắt diệt chuột đồng hại lúa; 

- Phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức rà soát, nắm chắc diễn 

biến tình hình bệnh, thống kê đầy đủ diện tích nhiễm, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức 

phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 



- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống truyền 

thanh cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát thanh về 

diễn biến tình hình, kỹ thuật phòng trừ bệnh đến tận hộ dân. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức 

thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ở cơ sở, xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

Nếu Chủ tịch UBND xã nào không quan tâm, chỉ đạo thiếu quyết liệt, 

không sâu sát để bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên diện rộng ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và làm giảm năng suất lúa vụ Xuân thì Chủ tịch UBND xã, đó phải chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công cán bộ bám sát cơ 

sở, phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thực 

hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, cảnh báo thời gian phát sinh, 

mức độ gây hại của bệnh; bố trí cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương bám 

sát cơ sở, hướng dẫn, tổ chức phòng trừ bệnh đạo ôn kịp thời. Tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân vi phạm; chỉ đạo các xã triển khai, báo cáo diễn biến của dịch 

hại và kết quả tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND huyện để chỉ đạo kịp 

thời. 

3. Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thực hiện tốt 

công tác điều tra, dự tính, dự báo diễn biến các đối tượng dịch hại đặc biệt là bệnh 

đạo ôn; phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời, đúng quy 

trình kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả thiết thực; thường xuyên báo cáo diễn biến dịch 

hại và kết quả phòng trừ về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp & PTNT. 

 4. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông phối hợp với các địa phương thường 

xuyên tuyên truyền và đưa tin về tình hình bệnh hại trên cây lúa (đặc biệt là bệnh 

đạo ôn, chuột đồng phá hại lúa) và biện pháp phòng trừ để người dân biết và chủ 

động phòng trừ. 

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan đoàn thể và các 

Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 979-QĐ/HU của Ban Thường vụ 

Huyện ủy tích cực chỉ đạo, kiểm tra; tuyên truyền vận động hướng dẫn đoàn viên, 

hội viên chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây lúa 

vụ Xuân theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

 Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thủ trưởng phòng, ngành liên 

quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy-HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chủ tịch MTTQ và các tổ chức Đoàn thể huyện; 

- UBND các xã; 

- Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan; 

- Thành viên Đoàn công tác 979; 

- Trung tâm VH-TT; 

- Lưu: VT, NN. 
Gửi văn bản giấy và VB điện tử./. 
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