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Kính gửi:  
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn liên quan.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, hiện lúa xuân sinh trưởng, phát 
triển tốt. Đến nay, có khoảng 1.000 ha lúa đã trỗ (chiếm 15% diện tích) tập trung chủ 
yếu ở một số xã: Hà Kỳ, Tân Kỳ, Quang Khải, Chí Minh,... Thời tiết những ngày 
vừa qua, trời âm u xen kẽ có mưa, ẩm độ không khí cao từ 80 - 95% đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô 
vằn, sâu đục thân,.... trên các giống nhiễm như Nếp, TBR225, BC15, Q5, P6,...

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, những ngày tới thời tiết tiếp tục 
có nắng mưa xen kẽ, có thể sẽ xuất hiện một số đợt mưa lớn cục bộ kèm theo dông 
lốc sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Trước tình hình trên, 
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra và để hoàn thành các mục tiêu Kế 
hoạch đã triển khai, UBND huyện yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 
Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ 

sâu bệnh (theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện), đặc biệt 
thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chủ động chỉ đạo và phòng trừ có hiệu quả 
bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, sâu đục thân, rầy nâu hại lúa.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh thực hiện nghiêm túc việc tiếp âm các chương 
trình tuyên truyền, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của Đài Phát thanh huyện.

Chỉ đạo, đôn đốc HTXDV nông nghiệp, các hộ dân thường xuyên kiểm tra 
đồng ruộng để chủ động bơm, tát nước và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả 
(tránh phun thuốc tràn lan, định kỳ); kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện 
(qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) khi có khó khăn, vướng mắc xảy ra để 
được tháo gỡ, giải quyết.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:
Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: Phân công cán bộ nắm sát tình hình sản 

xuất nông nghiệp tại các địa phương; chủ động tham mưu cho UBND huyện trong 
công tác chỉ đạo sản xuất, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: Phân công cán bộ bám sát đồng 
ruộng, dự tính dự báo tình hình dịch hại chính xác và thường xuyên tham mưu, 
hướng dẫn chỉ đạo các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Trường hợp đối tượng sâu 



bệnh có nguy cơ gây thiệt hại nặng phải báo cáo ngay về UBND huyện để kịp thời 
phát động chiến dịch phòng trừ.

Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi huyện: Chủ động thực hiện công tác điều tiết nước 
hợp lý, cung cấp đủ nước cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; chủ động phòng 
chống úng ngập khi mưa, dông xảy ra để bảo vệ sản xuất.

Đài Phát thanh huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các địa phương 
để thông tin, tuyên truyền kịp thời về công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp.  
        Việc chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân trong thời điểm hiện nay 
là rất quan trọng, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn liên quan của huyện thực hiện nghiêm nội dung công văn này./.

  
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;             
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải

(Để báo cáo)
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