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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số: 02/CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Hương Khê, ngày 04 tháng 3 năm 2019 

 

CÔNG ĐIỆN 

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

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 

   - Trƣởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan; 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Sản xuất vụ Xuân 2019, toàn huyện gieo cấy 3.719 ha lúa, đạt 105 % KH; 

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

cáo của các phòng, đơn vị chuyên môn, đến ngày 28/02/2019 bệnh đạo ôn đã phát 

sinh gây hại trên lúa vụ Xuân với diện tích bị nhiễm 1,4ha tập trung ở một số xã: 

Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Đồng,... Theo dự báo của 

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời gian tới thời tiết tiếp tục duy trì hình thái ấm, 

kèm theo sương mù, là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, gây hại và có 

nguy cơ lây lan trên diện rộng. 

Để chủ động phòng, trừ bệnh đạo ôn gây hại lúa vụ Xuân 2019, đồng thời 

thực hiện nghiêm túc Công điện số 04/CĐ-UBND, ngày 28/2/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019; Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn, thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Bố trí cán bộ khuyến nông, phụ trách nông nghiệp, tăng cường kiểm tra 

đồng ruộng; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc lúa đúng quy trình kỹ 

thuật, tiến hành dặm tỉa lúa đảm bảo mật độ, tỉa thưa đối với những diện tích gieo 

dày đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, điều tiết chế độ nước hợp lý, tạo điều kiện để lúa 

sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khả năng phòng, chống sâu bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ 

cây trồng, vật nuôi hướng dẫn người dân kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu của bệnh 

đạo ôn. Tập trung triển khai 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 người dân 

xử lý dứt điểm những diện tích bị nhiễm bệnh không để bệnh lây lan trên diện rộng. 

Lưu ý: Khi phát hiện triệu chứng bệnh, hướng dẫn người dân ngừng bón 

đạm, không phun các loại phân bón lá có chứa đạm, duy trì mực nước thích hợp 

trên đồng ruộng và tiến hành xử lý bằng một trong các loại thuốc hoá học, như: 
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Fukasu 42WP, Filia 525SC, Beam 75WP, Fujioen 40WP, Ninja 35SE…; đối với 

những ruộng bị nặng, tiến hành cắt bỏ các lá bị bệnh đem tiêu hủy sau đó mới xử lý 

thuốc. Chỉ phun thuốc khi trời tạnh ráo, phun đều bộ lá, sau khi phun thuốc 5-7 

ngày, kiểm tra đồng ruộng, điều tra nếu vẫn còn vết bệnh cấp tính thì phải xử lý 

thuốc lần 2. 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống tuyền thanh của xã về diễn biến tình 

hình sâu bệnh hại nói chung và bệnh đạo ôn trên lúa nói riêng và kỹ thuật phòng, 

trừ bệnh đạo ôn đến tận hộ dân.  

- Thường xuyên báo cáo, thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh cho UBND 

huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâmỨng dụng KHKT và bảo vệ 

cây trồng, vật nuôi) để kịp thời bổ cứu, chỉ đạo. 

2. Trưởng các phòng, đơn vị liên quan: 

2.1. Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện: 

-  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. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn người dân sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật nêu trên đảm bảo đúng quy trình; thường xuyên theo dõi tình 

hình phát sinh, phát triển của bệnh đạo ôn lúa và các loại sâu, bệnh hại trên cây 

trồng, báo cáo cho UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn) 

định kỳ vào thứ 6 hàng tuần và đột xuất (nếu có) để kịp thời triển khai các biện 

pháp xử lý. 

2.3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Truyền thông: Phối 

hợp, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở, đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, thông báo kịp thời tình hình thời tiết, dịch bệnh để Nhân dân 

biết chủ động trong công tác phòng, trừ. 

2.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Tham mưu 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 vật tư nông nghiệp của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định; kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, đơn vị liên quan thực 

hiện tốt các nội dung trên. Tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất phương án xử 

lý khi cần thiết. 

3. Đề nghị Công TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh: Phối hợp chặt chẽ với 

các địa phương vận hành tốt các hệ thống tưới, đảm bảo cung cấp đủ nước cho lúa 

sinh trưởng, phát triển tốt. 

4. Đề nghị các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ sở: 

Chỉ đạo các thành viên, tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cấp 
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ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, trừ 

bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019, không để lây lan diện rộng, hạn chế thấp nhất 

thiệt hại.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hướng dẫn Nhân dân thực hiện 

công tác phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019 có hiệu quả. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;      (để báo cáo) 

- Trưởng các đoàn CT của BTV Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, đơn vị liên quan; 

- Thủ trưởng các cơ quan khối dân; 

- Trung tâm Văn hóa- truyền thônghuyện; 

- Chánh, Phó Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT/UBND. 

Gửi bản giấy và điện tử 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Ngọc Huấn 
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