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Số:          /UBND-NLN 
V/v Khẩn trương chỉ đạo  

phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Lào Cai, ngày       tháng 5 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; 
- Báo Lào Cai; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các  huyện, thị xã, thành phố; 
 

 

Vụ Xuân 2022, toàn tỉnh gieo cấy 9.877 ha lúa, phần lớn diện tích đang giai 

đoạn trỗ bông - ngậm sữa - chắc xanh. Hiện nay, điều kiện thời tiết mưa kéo dài 

rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông xâm nhiễm lây lan, nguy cơ ảnh hưởng lớn 

đến năng suất đối với diện tích cấy các giống lúa mẫn cảm với bệnh đạo ôn đang 

giai đoạn trỗ bông. Để bảo vệ an toàn cho sản xuất lúa xuân, Chủ tịch Ủy ban 

Nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ngành, 

khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung:  
 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tập trung lực lượng chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa bệnh đạo ôn 

cổ bông hại lúa xuân năm 2022: 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, huy động toàn bộ lực lượng tuyên 

truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo cần khẩn 

trương thu hoạch ngay diện tích trà sớm đã đủ điều kiện thu hoạch và phun thuốc 

phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông cho toàn bộ các diện tích cấy các giống dễ nhiễm 

bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đối với diện tích lúa trà chính vụ 

và muộn.  

- Tăng cường công tác quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của các huyện, thị xã, thành phố và hệ 

thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường thời lượng tuyên 

truyền, khuyến cáo tác hại của bệnh đạo ôn cổ bông và việc phòng ngừa bệnh kịp 

thời. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với các 

huyện, thị xã, thành phố, huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở theo dõi 
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sát diễn biến tình hình bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa và hướng dẫn, khuyến cáo 

nhân dân các biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả; Phối hợp với Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai tuyên truyền các biện pháp phòng, chống sâu, 

bệnh, bảo vệ an toàn cho sản xuất. 

- Chỉ đạo trung tâm Khuyến nông khẩn trương tuyên truyền các biện pháp 

phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa để nhân dân chủ động phòng trừ.  
 

3. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa 

phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá và chất lượng các loại thuốc BVTV, 

không để xảy ra tình trạng nâng giá hoặc bán các sản phẩm kém chất lượng ảnh 

hưởng đến hiệu quả phòng trừ sâu, bệnh. 
 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai: Tăng cường phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, đưa tin 

các biện pháp kỹ thuật để phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa để người dân biết, chủ động 

thực hiện. 

Căn cứ văn bản này, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương, nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 

(Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh; 
- Trung tâm khuyến nông tỉnh. 
- CVP, PCVP3; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Lưu: VT, TH, NLN1,3. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Hoàng Quốc Khánh 
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