
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HẠ TRUNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NL               Hạ Trung, ngày       tháng 8 năm 2021 
V/v tăng cường công tác 
phòng, chống sinh vật gây 
hại cây lúa vụ Mùa năm 
2021. 

Kính gửi: 

- Các thôn trong xã; 

- Các ban ngành đoàn thể có liên quan. 

 
Thực hiện công văn số 1888/UBND-NN ngày 17 tháng 8 năm 2021 Của 

UBND huyện Bá Thước về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây 

hại cây lúa vụ mùa năm 2021. 

 Qua kiêm tra thăm đồng hiện nay đã xuất hiện một số đối tượng dịch hại 

phát sinh, phát triển đó là: sâu cuốn lá nhỏ lứa 5, chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng 

lứa 5 phát sinh và gây hại nhẹ, rải rác; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh 

và gây hại trên diện tích lúa lai, ruộng bón thừa đạm. Ngoài ra còn có sâu đục 

thân hai chấm, ốc bươu vàng, bệnh khô vằn gây hại nhẹ, rải rác trên các chân 

ruộng khác nhau trên địa bàn xã. Dự báo thời gian tới các đối tượng địch hại sẽ 

có những diễn biến phức tạp, nhất là sâu cuốn lá nhỏ lứa 5, bệnh lùn sọc đen 

phương Nam, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn; rầy nâu.... 

 Để chủ động chăm sóc, điều tra phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời sự 

phát triển và lây lan của của các đối tượng dịch hại lúa vụ Thu Mùa từ nay đến 

cuối vụ, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thôn và các ban ngành đoàn thể có liên 

quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Công chức Đia chính NL chỉ đạo Khuyến nông thường xuyên bám sát 

đồng ruộng, điều tra, phát hiện sớm dịch hại có nguy cơ phát sinh trên diện rộng, 

nhất là: bệnh lùn sọc đen phương Nam, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, 

bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn,... Duy trì hệ thống thông tin, báo cáo từ cơ sở đến 

tỉnh theo quy định để phối hợp chỉ đạo kịp thời, không để các đối tượng sâu bệnh 

phát sinh thành dịch; 

2. Công chức Văn hóa XH chỉ đạo truyền thanh tăng cường phát thanh, 

tuyên truyền đưa tin rộng rãi về tình hình diễn biến sâu bệnh và biện pháp phòng 

trừ; 

3. Đối với Khuyến nông viên kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền để mọi 

người dân chủ động phòng trừ có hiệu quả, cụ thể: 

- Đối với bệnh lùn sọc đen phương Nam: kiểm tra, phát hiện sớm những 

cây, khóm lúa có biểu hiện khác thường; tiêu hủy và lấy mẫu gửi về Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tổng hợp và giám định virus lùn sọc đen phương 

Nam. 

-Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 nở rộ từ 15-20/8/2021 và gây hại 

cục bộ trên lúa mùa chính vụ và mùa muộn. Khi mật độ từ 50 con/ m
2
 trở lên 
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phun trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Indoxacarb; Spinetoram; 

Chlorfluazuron, Lufenuron,... (khi sâu đang rộ tuổi 1, tuổi 2). 

- Đối với Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy non lứa 6 nở rộ từ 10-15/8/2021 

và gây hại nhẹ, cục bộ trên lúa mùa sớm và chính vụ. Khi mật độ rầy cao trên 

1000 con/ m
2
, tổ chức phòng trừ bằng các loại thuốc có hoạt chất có tính nội hấp, 

lưu dẫn như: Pymetrozine; Lambdacyhalothrin+Thiamethoxa; 

Clothianidin,... 

- Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Bệnh sẽ phát sinh gây hại nặng 

trên diện rộng từ đầu tháng 8 trở đi, nhất là sau các trận mưa to kèm theo gió 

mạnh trên những diện tích đã bị bệnh không được phòng trừ kịp thời. Do vậy cần 

hướng dẫn nông dân tuyệt đối không bón thêm đạm, không sử dụng thuốc kích 

thích sinh trưởng hoặc phân bón lá trên diện tích lúa đã và đang nhiễm bệnh. 

4. Các thôn tập trung rà soát  kiểm tra, nhắc nhờ nhân dân chủ động thăm 

đồng và chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh trong hoàn cảnh dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp. Có kế hoạch chủ động để phòng trừ sâu bệnh khi 

phát sinh ở mức độ rộng.. 

Trên đây là một số nội dung cần tập trung chỉ đạo để chủ động phòng 

chống các đối tượng dịch hại cây trồng vụ Thu Mùa năm 2021 từ nay đến cuối 

vụ. Yêu cầu Các thôn và các ban ngành đoàn thể có liên quan tập trung chỉ đạo, 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời báo cáo UBND xã  qua công chức Địa chính NL để phối hợp giải quyết./ 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND xã (b/c); 
- Lưu: VT. 
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Trương Văn Điệp 
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