
ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TỨ KỲ

       

Số:            /UBND- DVNN

V/v tăng cường theo dõi, chỉ đạo phòng trừ 
bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, đốm sọc vi 

khuẩn hại lúa Chiêm xuân 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             
           Tứ Kỳ, ngày       tháng  5  năm 2022  

                Kính gửi: 
 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;

      - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn liên quan.

Hiện nay, lúa Chiêm xuân trà sớm đang trong giai đoạn chắc xanh, trà muộn 
(85% diện tích) cơ bản đang trong giai đoạn thấp tho trỗ đến trỗ trỗ thoát.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 19/5 đến ngày 26/5, trên 
địa bàn huyện thường xuyên có nắng mưa xen kẽ, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi 
mưa to và giông. Nhiệt độ trung bình đêm ngày từ 230 C đến 260 C. Với điều kiện như 
vậy rất thuận lợi cho các bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn 
phát sinh gây hại. 

Căn cứ công văn số 122/TTBVTV- NV ngày 13/5/2022 của Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương về việc tăng cường theo dõi, chỉ đạo phòng trừ 
bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá và bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa Xuân 2022, 
nhằm tập trung công tác kiểm tra, chỉ đạo việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất 
vụ Chiêm xuân,  Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo HTX Dịch vụ nông nghiệp phối hợp 
với Hội Nông dân, Khuyến nông viên cơ sở, Đài truyền thanh xã tuyên truyền, khuyến 
cáo các hộ nông dân thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, tích cực kiểm tra 
đồng ruộng để kịp thời phát hiện và chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng 
trừ hiệu quả bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá và bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa Chiêm 
xuân từ nay đến cuối vụ theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

2. Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:
- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt việc dự tính, dự báo và 

tham mưu kịp thời cho UBND huyện trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các địa 
phương bảo vệ hiệu quả sản xuất vụ Chiêm xuân 2022.

- Chủ trì phối hợp với các HTX DV nông nghiệp và các đơn vị có liên quan 
hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật 
trong việc phát hiện, phòng trừ hiệu quả bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá và bệnh 
đốm sọc vi khuẩn hại lúa.



- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi cục chăn nuôi và thú y, 
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Dương rà soát, hướng dẫn và nộp hồ sơ 
trực tuyến để xin cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, buôn 
bán các loại vật tư nông nghiệp cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện theo 
quy định của pháp luật tại nội dung công văn số 408/UBND- DVNN ngày 
31/3/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện.

- Tăng cường phối hợp với các đại lý, cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ 
thực vật trên địa bàn huyện để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân cách sử 
dụng thuốc BVTV đảm bảo an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng”.

3. Xí nghiệp KTCT thủy lợi huyện thường xuyên theo dõi tình hình, diễn 
biến của thời tiết, khí tượng thủy văn để chủ động thực hiện công tác điều tiết nước 
hợp lý, kịp thời cho các địa phương đảm bảo việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 
hại đạt hiệu quả cao.

Các cơ quan chuyên môn có liên quan khác (Phòng Nông nghiệp- PTNT, Đài 
phát thanh  huyện...) căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp chặt chẽ với 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ 
đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt nội dung công văn này.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện uỷ;                       
- Thường trực HĐND huyện;              Để báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện        
- BCĐ SXNN huyện; 
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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