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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   04 /CĐ-UBND Hà Tĩnh,  ngày   28  tháng  02 năm 2019 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019 

 

 

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. 
 

Vụ Xuân 2019, toàn tỉnh gieo cấy 58.957/58.853ha đạt 100,18% KH; hiện 

nay các trà lúa bước vào thời kỳ đẻ nhánh rộ, sinh trưởng phát triển tốt. Theo báo 

cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 27/02/2019 

bệnh đạo ôn đã phát sinh gây hại tỷ lệ bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 10-15%, cục 

bộ 30-40%, diện tích nhiễm 140ha (Cẩm xuyên 50ha, Đức Thọ 70ha, Nghi Xuân 

9ha, thị xã Hồng Lĩnh 5ha, Thạch Hà 2ha, Lộc Hà 1ha, Kỳ Anh 1ha, thị xã Kỳ Anh 

2ha), nhiễm nặng 3,2ha trên các giống P6, Xi23, NX30, TBR225, VTNA2, 

VTNA6,...  Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời gian tới thời tiết 

tiếp tục duy trì hình thái ấm, ẩm có sương mù kết hợp với cây lúa thời kỳ đẻ nhánh 

rộ, phát triển mạnh thân lá là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây 

hại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Mặc dù vậy, tại một số địa phương đang 

có tình trạng chủ quan, chính quyền chưa vào cuộc quyết liệt, người dân thiếu 

thông tin về diễn biến tình hình bệnh. Để chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa 

Xuân 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

thị xã; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt 

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 (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: 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người dân tiến hành dặm tỉa lúa đảm bảo mật 

độ, tỉa thưa đối với những diện tích gieo dày, điều tiết chế độ nước hợp lý tạo điều 

kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển. 

- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp 

phòng trừ bệnh, khi phát hiện bệnh tiến hành khoanh vùng, cắm vè và hướng dẫn 

nhân dân xử lý dứt điểm những diện tích bị nhiễm bệnh không để bệnh phát sinh 

trên diện rộng. 
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- Phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức rà soát, nắm chắc diễn 

biến tình hình bệnh, thống kê đầy đủ diện tích nhiễm, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức 

phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống truyền 

thanh cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát thanh về 

diễn biến tình hình, kỹ thuật phòng trừ bệnh đến tận hộ dân. 

- 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: 

 Ban hành Văn bản hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa; 

Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện tốt công tác điều tra phát 

hiện, dự tính dự báo, cảnh báo thời gian phát sinh, mức độ gây hại của bệnh; bố 

trí cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương bám sát cơ sở, hướng dẫn, tổ chức 

phòng trừ bệnh đạo ôn kịp thời. 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. 

Báo cáo diễn biến của bệnh và kết quả phòng trừ ở các huyện, thành phố, thị xã về 

UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và 

cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các địa phương, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông 

dân thực hiện công tác phòng trừ bệnh kịp thời đúng quy trình kỹ thuật.  

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc và Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TTr Tỉnh Ủy, TTr HĐND (để B/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh, các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Sở Thông tin và Ttruyền thông; 

- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy (để chỉđạo); 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;  

- Chánh, PVP Bùi Khắc Bằng; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Đặng  Ngọc  Sơn 
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