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CÔNG ĐIỆN 

Về việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Hè Thu 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 
 

- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- GĐ Trung tâm ƯDKHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi 

huyện; 

- GĐ Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện; 

- Tổ công tác theo QĐ 5600/QĐ-UBND của UBND huyện; 

-  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 

 Hiện nay, lúa Hè Thu đang ở giai đoạn cuối làm đòng – trổ bông, sinh trưởng 

phát triển khá tốt tuy nhiên mật độ dày, sâu bệnh dễ phát sinh gây hại. Theo báo cáo 

của phòng, đơn vị chuyên môn, qua kiểm tra đồng ruộng nhận thấy nhiều đối tượng 

sâu bệnh phát sinh gây hại lúa ở nhiều nơi, cụ thể: Rầy nâu, rầy lưng trắng phát 

sinh gây hại với mật độ trung bình từ 300-500 con/m
2
, nơi cao từ 700-1.000 

con/m
2
 (tại các xã Kỳ Giang, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Phú,…), cục bộ 2.000-

4.000 con/m
2 

(Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây - Kỳ Đồng; Sơn Hải, Đồng Tiến - 

Kỳ Khang,…); Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại với tỷ lệ trung bình 15-

20%, nơi cao 25- 30%, diện tích nhiễm khoảng 55 ha, tập trung tại các xã (Kỳ 

Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Phong, Kỳ Đồng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Hải,...); 

Chuột đồng gây hại tỷ lệ trung bình 1-2%, nơi cao 5-7%, diện tích bị hại trên 19 

ha; Châu chấu phát sinh gây hại với mật độ trung bình 1-2 con/m
2
, nơi cao 3-5 

con/m
2
, cục bộ 7-10 con/m

2
;…  

 Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, tháng 8/2022, nhiệt độ 

trung bình khoảng 28-29
0
C, tổng lượng mưa khả năng ở mức cao hơn trung bình 

cùng kỳ các năm, nắng nóng tiếp tục xảy ra trong những ngày đầu tháng và không 

liên tục. Mật độ lúa Hè thu dày, điều kiện thời tiết nắng nóng, xen kẽ có mưa rào rất 

thuận lợi cho bệnh khô vằn, rầy nâu phát triển gây hại mạnh, gia tăng nhanh về mật 

độ và diện phân bố. Để chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm túc 

các nội dung sau đây: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: 



- Chỉ đạo tổ chức thông báo trên các phương tiện truyền thông để bà con 

nông dân biết rõ diễn biến sâu bệnh gây hại lúa vụ Hè Thu trên địa bàn; 

- Phân công cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, rà soát, kiểm tra, phát hiện, nắm 

chắc tình hình diễn biến sâu bệnh, thống kê đầy đủ, trung thực, báo cáo kịp thời diện 

tích bị hại, tuyệt đối không được dấu dịch. 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các 

biện pháp phòng trừ và huy động lực lượng dập dịch khi cần thiết. Khi phát hiện 

bệnh tiến hành khoanh vùng, cắm vè và hướng dẫn nông dân xử lý dứt điểm 

những diện tích bị nhiễm, không để lây lan ra diện rộng. 

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

kiểm tra việc kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã, xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

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

bệnh phát sinh, lây lan, gây hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Hè 

Thu thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

2. Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:  

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 cảnh báo sớm, tham mưu đề 

xuất các biện pháp phòng trừ kịp thời; phối hợp với các địa phương hướng dẫn, 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại; tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý nhà nước 

về thuốc BVTV, phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các 

xã báo cáo diễn biến sâu bệnh hại, kết quả phòng trừ và tổng hợp báo cáo UBND 

huyện để có chỉ đạo kịp thời. 

3. Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi:  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo diễn biến các đối 

tượng dịch hại; phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, phối hợp với các địa 

phương chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát tổ chức thực hiện các biện pháp phòng trừ 

kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả thiết thực; tổ chức hội nghị 

đầu bờ về nhận biết và phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là rầu nâu và bệnh khô vằn; 

thường xuyên báo cáo diễn biến sâu bệnh hại và kết quả phòng trừ về UBND 

huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT). 

4. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện phối hợp các phòng, đơn vị và 

địa phương thường xuyên tuyên truyền và đưa tin về tình hình sâu bệnh hại lúa và 

biện pháp phòng trừ để người dân biết và chủ động phòng trừ. 



5. Các Tổ công tác theo Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 

của UBND huyện: Theo chức năng nhiệm vụ, phân công thành viên đoàn thường 

xuyên bám địa bàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã triển khai các biện 

pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa đúng quy trình kỹ thuật. 

 6. Kính đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan đoàn thể và Đoàn công 

tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định số 575-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy 

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 sâu bệnh hại trên cây lúa vụ Hè Thu 

theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

 Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, Thủ trưởng phòng, đơn vị liên 

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

Nơi nhận:                             
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh;                        
- TTr: Huyện uỷ, HĐND huyện;                                     

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên ĐCT theo QĐ 575 BTVHU; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các đoàn thể cấp huyện; 

- Lưu: VT, NN./. 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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