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V/v Chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh hại lúa vụ Mùa 2022 đến cuối vụ 

Bình Lục, ngày     tháng     năm 2022 

 

         Kính gửi:   

             - Các ngành liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn, các HTXDVNN. 
 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, hiện nay lúa đang ở 

giai đoạn phát triển đòng - đòng già - trỗ bông, lúa trỗ tập trung từ 01/9 - 10/9. Thời 

tiết từ nay đến giữa tháng 9 còn diễn biến phức tạp nên thuận lợi cho bệnh khô vằn - 

vàng lá, lem lép hạt phát sinh gây hại diện rộng; sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy 

nâu - rầy lưng trắng, bệnh bạc lá gây hại gia tăng trong thời gian tới.  

Xác định đây là giai đoạn phòng trừ dịch hại rất quan trọng để bảo vệ lúa vụ 

Mùa 2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, 

các HTX DVNN tập trung chỉ đạo một số nội dung sau: 

I.  Đối với UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN: 

1. Kiểm tra toàn bộ xứ đồng để điều tiết nước tạo điều kiện cho cây lúa sinh 

trưởng và trỗ bông kết hạt, không để diện tích lúa bị khô hạn do thiếu nước làm ảnh 

hưởng đến năng xuất lúa Mùa 2022. 

2. Cử cán bộ kỹ thuật Trồng trọt & BVTV các xã, thị trấn, các HTX DVNN 

thường xuyên kiểm tra, phân loại các trà lúa, xác định thời gian lúa trỗ để tổ chức chỉ 

đạo phòng trừ dịch hại theo Hướng dẫn số 15/HD-TTDVNN ngày 24/8/2022 của Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn 

nông dân kiểm tra, phòng trừ kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng. Trong đó, xác định rõ sâu 

đục thân 2 chấm là đối tượng dịch hại trọng tâm giai đoạn này. Các đối tượng sâu bệnh 

khác thực hiện phòng trừ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

II. Đối với các cơ quan chuyên môn: 

 1. Phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN huyện phân công cán bộ phụ trách 

địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời hướng dẫn phòng trừ và kiểm tra 

tiến độ, hiệu quả phòng trừ dịch hại. 

2. Xí nghiệp thủy nông huyện phối hợp với các HTX DVNN tổ chức bơm 

tưới theo hệ thống đối với diện tích tưới tiêu chủ động ở các xứ đồng khô hạn. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tăng cường viết bài 

tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Mùa 2022 để 

tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện có hiệu quả. 

Trên đây là một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu 

bệnh hại lúa vụ Mùa 2022 đến cuối vụ. Đề nghị các địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện và báo cáo phản ánh kịp thời khó khăn vướng mắc về UBND huyện 

(qua Phòng NN&PTNT huyện)./. 

   Nơi nhận: 
 - Sở NN & PTNT tỉnh Hà Nam; 

 - TT HU, TT HĐND huyện; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Như kính gửi; 

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Đức 
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