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CÔNG ĐIỆN
Về việc tập trung chống hạn, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
hại cây trồng vụ Hè Thu 2018
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Điện:
- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản
xuất Hè Thu 2018 đến ngày 06 tháng 7, các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ, một số
diện tích gieo cấy sớm tại các huyện: Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà bước vào
thời kỳ phân hóa đòng; cây đậu giai đoạn 2-3 lá đến phân cành. Hiện tại có khoảng
800ha lúa bị hạn cục bộ ở các địa phương: Thành phố Hà Tĩnh 200ha, Lộc Hà
130ha, Kỳ Anh 120ha, Cẩm Xuyên 105ha, Thạch Hà 100ha, thị xã Kỳ Anh 35ha,
Nghi Xuân 35ha, Hương Khê 25ha, Can Lộc 25ha, Vũ Quang 20ha, Đức Thọ
15ha, diện tích này chủ yếu nằm ở những vùng cao cưỡng, vùng cuối kênh, vùng
tưới của các công trình tiểu thủy nông bị thiếu nước. Về sâu bệnh: Trưởng thành
sâu cuốn lá nhỏ bắt đầu vũ hóa, mật độ trung bình 5-7 con/m2, nơi cao 10-15
con/m2; rầy nâu, rầy lưng trắng, mật độ trung bình 100-200 con/m2, nơi cao 500750 con/m2, cục bộ 1.000-1.300 con/m2, rầy chủ yếu tuổi 4,5 và có sự xen gối lứa.
Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa tiếp theo tuổi 1 sẽ ra rộ từ ngày 08/7/2018 trở đi; rầy
nâu, rầy lưng trắng tuổi 1 lứa tiếp theo từ thời điểm 20/7/2018 trở đi trùng với giai
đoạn lúa đứng cái - làm đòng; sâu khoang, sâu xanh, rầy, rệp phát sinh gây hại trên
đậu giai đoạn phân cành ra hoa.
Để chủ động công tác chống hạn và phòng trừ các đối tương dịch hại, bảo vệ
an toàn sản xuất vụ Hè Thu 2018, Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay các nội dung sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế), Trung tâm Ứng dụng
KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi, các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân
các xã, phường, thị trấn:
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà
Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh, có phương án hợp lý điều tiết, cung cấp đủ nước cho lúa và các
loại cây trồng vụ Hè Thu, khắc phục kịp thời những diện tích bị hạn.
- Tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra
đồng ruộng, điều tra, phát hiện chính xác thời điểm xuất hiện của các đối tượng
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sâu bệnh, tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng (tiếp tục thu
mẫu rầy lưng trắng, mẫu lúa gửi phân tích để xác định vi rút lùn sọc đen Phương
Nam), hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Khung thời gian
tổ chức phòng trừ đối với sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 10 đến 20/7/2018; đối với rầy
nâu, rầy lưng trắng từ ngày 20/7/2018 trở đi.
- 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.
2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm tốt công tác điều tra,
phát hiện, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh; phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp
với các địa phương bám sát đồng ruộng, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phòng trừ
sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng kịp thời; ban hành Văn bản hướng dẫn kỹ
thuật phòng trừ dịch hại; báo cáo diễn biến tình hình dịch hại và kết quả thực hiện
ở các huyện, thành phố, thị xã về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
- 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 Chi cục Thủy lợi phối hợp với các địa phương đánh giá tình hình
hạn hán trên toàn tỉnh, triển khai các phương án chống hạn cho cây trồng vụ Hè
Thu, không để cây trồng vụ Hè Thu ảnh hưởng do thiếu nước.
3. Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh phối hợp
chặt chẽ với các địa phương vận hành tốt các hệ thống tưới, đảm bảo cung cấp đủ
nước cho cây trồng vụ Hè Thu.
4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan đoàn thể, Sở Thông
tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ
quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tuyên truyền,
đưa tin, vận động, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện công tác chăm sóc và
phòng trừ dịch hại trên cây trồng vụ Hè Thu kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật, có
hiệu quả.
Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy (để chỉ đạo);
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Chánh, PVP/UBND tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL1.
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