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 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT BẮC KẠN 

  CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /PA-TT&BVTV Bắc Kạn, ngày     tháng 01 năm 2020 

 

PHƢƠNG ÁN  

Quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính  

vụ xuân năm 2020 

 

Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, 

đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp 

phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2020, Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn xây dựng Phương án quản lý SVGH 

trên một số cây trồng chính vụ xuân 2020 như sau: 

I. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SẢN XUẤT  

1. Thời tiết 

 Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết 

vụ xuân 2020 tại khu vực Bắc Bộ như sau: 

 - Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung 

bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5-1,5
o
C độ; riêng khu vực phía 

Đông Bắc Bộ tháng 01/2020 ở mức xấp xỉ trên so với TBNN. Rét đậm tập trung 

chủ yếu trong tháng 01 và tháng 02/2020 với khoảng 3-5 đợt rét đậm nhưng không 

kéo dài; trong thời gian này đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu 

vực vùng núi thuộc Bắc Bộ. 

- Tổng lượng mưa tháng 01/2020 phổ biến khoảng 30-60mm (ở mức cao hơn 

so với TBNN). Từ tháng 02 đến tháng 06/2020, tổng lượng mưa tại khu vực phổ 

biến xấp xỉ dưới so với TBNN. 

 Dự báo, vụ xuân 2020 sẽ ấm hơn so với vụ xuân 2019. Thời tiết ấm là điều 

kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, 

bệnh đạo ôn hại lúa, sâu keo mùa thu hại ngô, châu chấu lưng vàng hại rừng vầu… 

2. Kế hoạch sản xuất (Theo quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 

13/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành phương án sản xuất vụ xuân  

năm 2020 và công văn số 2372/SNN-TT&BVTV ngày 19/12/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2020). 

2.1. Diện tích và cơ cấu giống  

- Cây lúa: Diện tích 8.300 ha. Bố trí các nhóm giống lúa có cùng thời gian 

sinh trưởng theo từng vùng sản xuất để thuận lợi cho chăm sóc, quản lý sâu bệnh 

và thu hoạch, cụ thể như sau: 

+ Nhóm giống có thời gian sinh trưởng từ 115 - 120 ngày, gồm có:  Khang 

dân 18, VAAS16 (QJ4), Việt lai 20, Hà Phát 3, TH 3-5 sử dụng gieo trồng phù hợp 

đối với vùng sản xuất 3 vụ.  
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+ Nhóm giống có thời gian sinh trưởng từ 125 - 130 ngày: Nhị ưu 838, ĐS1, 

27P31, Kim Cương 111. 

+ Nhóm giống có thời gian sinh trưởng từ 132 - 135 ngày, gồm: Sán ưu 63 

(Tạp giao 1), J02.  

Lưu ý: Đối với các giống chất lượng có nguy cơ nhiễm bệnh đạo ôn cao như 

ĐS1, J02... các địa phương cần chú ý trong việc xác định vùng sản xuất cho phù 

hợp, không đưa vào sản xuất tại các vùng có điều kiện thời tiết đặc thù thường 

xuyên có bệnh đạo ôn xuất hiện, gây hại; thường xuyên kiểm tra, khuyến cáo 

người dân biện pháp phòng trừ; khuyến cáo người dân sản xuất khi có hợp đồng 

liên kết tiêu thụ. 

Đối với các vùng sản xuất thường xuyên phát sinh các đối tượng dịch hại, 

đặc biệt là nơi có bệnh đạo ôn gây hại, khuyến cáo sử dụng các giống đã được gieo 

cấy tại địa phương nhiều vụ (3 vụ trở lên) cho năng suất, chất lượng và có khả 

năng chống chịu sâu bệnh tốt để người dân lựa chọn gieo trồng. Tuyệt đối không 

đưa các giống mới chưa được đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh tại địa 

phương vào sản xuất.  

- Cây ngô: Diện tích 8.698 ha. Sử dụng các giống ngô lai có tiềm năng năng 

suất như: NK4300, CP511, Biosed 9698, CP3Q, CP999, AG59, MX10, HN88; các 

giống ngô biến đổi gen NK4300 Bt/GT, CP.501S. 

- Dong riềng: Diện tích 520 ha. Sử dụng giống dong riềng địa phương, DR1. 

Chọn giống tại những diện tích không nhiễm bệnh; chọn củ nhánh có chồi mầm 

tròn chưa mọc thành cây, không trồng củ quá non hoặc quá già. 

- Khoai môn: Diện tích 252 ha. 

- Cây khoai lang: Diện tích 230 ha. Sử dụng giống khoai lang Hoàng Long 

(thời gian sinh trưởng từ 85 - 95 ngày), các giống khoai ăn củ chất lượng cao hoặc 

ăn lá. 

- Rau, đậu: Tổng diện tích trồng rau, đậu các loại 1.719 ha, bao gồm rau các 

loại 1.390 ha, đậu các loại 329 ha. 

- Cây gừng: Diện tích 260 ha. 

- Cây nghệ: Diện tích 95 ha. 

- Đậu tương: Diện tích 235 ha. Sử dụng các giống đậu tương ngắn ngày, có 

tiềm năng năng suất cao, gồm các giống DT84, DT90, DT96, VX9-3, DT22 và DT51. 

- Lạc: Diện tích 270 ha. Sử dụng các giống lạc như: Lạc đỏ, L14, L27. 

- Thuốc lá: Diện tích 855 ha. 

- Cây chè: Chăm sóc 2.020 ha chè hiện có để đảm bảo diện tích chè cho thu 

hoạch 1.915 ha.Trong đó, diện tích cải tạo, thâm canh 150 ha, diện tích được 

chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, hoặc VietGAP, chè hữu cơ 70 ha. 
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- Cây cam, quýt: Chăm sóc 3.223 ha hiện có để đảm bảo diện tích cho thu 

hoạch 2.222 ha. Trong đó, diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, 

hoặc VietGAP 50 ha; diện tích thâm canh, cải tạo 585 ha; trồng mới 80 ha (cam 

sành, cam xã đoài). 

- Cây hồng không hạt: Chăm sóc 765 ha hiện có để đảm bảo diện tích cho 

thu hoạch 473 ha. Trong đó, diện tích được chứng nhận đảm bảo an toàn thực 

phẩm, hoặc VietGAP 07 ha; diện tích thâm canh, cải tạo 55 ha; trồng mới 55 ha. 

2.2. Về thời vụ gieo trồng 

- Cây lúa: Thời gian gieo mạ xung quanh tiết lập xuân (mùng 4 tháng 2), lưu 

ý cần áp dụng biện pháp làm mạ có che phủ nilon để chống rét; phấn đấu cấy tập 

trung trong tháng 2, đầu tháng 3, kết thúc gieo cấy trước ngày 15/3/2020 

- Cây ngô: Đối với đất ruộng, soi bãi trồng xong trước 15/3/2020; đất đồi 

xong trước 30/4/2020.  

- Cây dong riềng: Trồng từ tháng 01/2020 đến hết tháng 3/2020, tổ chức 

trồng rải vụ để đảm bảo sản lượng củ dong riềng khi thu hoạch phù hợp với khả 

năng tiêu thụ, chế biến.  

- Cây khoai môn: Tập trung trồng trong tháng 02/2020 đến đầu tháng 

3/2020.  

- Rau đậu các loại: Tùy từng loại rau, đậu để lựa chọn khung thời vụ phù hợp. 

Trên cơ sở đất đai, nhu cầu thị trường, tập quán và kinh nghiệm canh tác để gieo 

trồng các loại rau cho phù hợp. Sử dụng các giống rau có nguồn gốc trong nước 

hoặc nhập nội như cải bắp, su hào, súp lơ, đậu cô ve, đậu Hà Lan, rau cải các loại, 

dưa chuột, cà chua. 

- Cây gừng, nghệ: Sau khi thu hoạch xong các địa phương căn cứ vào Quy 

hoạch vùng trồng, khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm, chỉ đạo hướng dẫn nông dân 

lựa chọn những diện tích phù hợp, chuẩn bị giống, phân bón để trồng năm 2020.  

- Đối với đậu tương, lạc:  Kết thúc gieo trồng trong tháng 3/2020.  

- Cây thuốc lá: Gieo ươm cây con trong tháng 12/2019, trồng trong tháng 

01/2020.  

- Cây ăn quả: Tập trung chăm sóc, cải tạo thâm canh diện tích hiện có để tăng 

năng suất, chất lượng. Triển khai diện tích trồng mới theo kế hoạch. 

II. DỰ BÁO SVGH CHÍNH TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH 

1. Cây lúa: Các đối tượng sâu, bệnh hại chính gồm: Ốc bươu vàng, rầy nâu 

và rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn…  

1.1. Ốc bươu vàng  

Ốc bươu vàng tập trung gây hại lúa giai đoạn cấy - đẻ nhánh, gây hại nặng tại 

những ruộng có đường dẫn nước trực tiếp từ suối, mương, phai; mật độ phổ biến 1-2 
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con/m
2
, mật độ cao 5-10 con/m

2
, cá biệt 25-30 con/m

2
, phải cấy dặm hoặc cấy lại 

nếu không tích cực phòng trừ.  

Dự báo diện tích nhiễm và mức độ gây hại tương đương vụ xuân năm 2019. 

 1.2. Rầy nâu, rầy lưng trắng (gọi tắt là rầy):  

Trong vụ xuân, rầy có khả năng phát sinh sớm, mật độ, diện tích nhiễm có 

xu hướng cao hơn vụ xuân 2019. Trong vụ có 3 lứa rầy chính 

- Lứa 1: Rầy cám nở rộ từ đầu đến giữa tháng 3 hại mạ và lúa mới cấy, diện 

phân bố hẹp, mật độ phổ biến 100-200 con/m
2
, cao 400 con/m

2
, cục bộ 1.000 

con/m
2
. 

 - Lứa 2: Rầy cám nở rộ vào giữa tháng 4, hại trên diện rộng giai đoạn lúa đẻ 

nhánh rộ. Hại nặng trên những diện tích mật độ cấy dầy, cấy nhiều dảnh, bón phân 

không cân đối, nếu không chủ động phòng trừ sẽ gây “cháy rầy” từng chòm vào 

cuối tháng 4 - đầu tháng 5, chú ý những diện tích nhiễm rầy nặng của năm trước.  

- Lứa 3: Rầy cám nở rộ từ giữa đến cuối tháng 5, mật độ tương đương với 

lứa 2; nếu không chủ động phòng trừ sẽ gây “cháy rầy” vào cuối tháng 5 - đầu 

tháng 6, giai đoạn lúa làm đòng.  

1.3. Sâu cuốn lá nhỏ  

Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh 3 lứa, thời gian phát sinh sớm hơn, các lứa kéo dài 

với mật độ và diện tích nhiễm khả năng cao hơn so với vụ xuân 2019.  

Trong đó, tập trung theo dõi và phòng chống lứa 2: Trưởng thành vũ hóa rộ 

vào đầu đến trung tuần tháng 4, sâu non gây hại từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, 

giai đoạn lúa cuối đẻ nhánh, đứng cái - làm đòng.  

1.4. Bệnh đạo ôn  

Vụ xuân 2020 dự kiến là vụ xuân ấm nên xu hướng bệnh phát sinh, phát triển 

sớm hơn nhưng mức độ gây hại tương đương so với vụ xuân 2019. 

- Bệnh đạo ôn lá: Bệnh gây hại nặng vào giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ, cao điểm 

từ cuối tháng 3, đầu tháng 4/2020, hại nặng trên các giống nhiễm, bón nhiều đạm, 

những diện tích cấy dày và có khả năng gây lùn, lụi khi gặp điều kiện thời tiết âm 

u, ẩm độ cao, đêm và sáng sớm có nhiều sương mù.  

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Phát sinh gây hại trên diện rộng từ cuối tháng 5, hại 

nặng trên các giống nhiễm, những diện tích bị nhiễm bệnh đạo ôn lá không được 

phun trừ kịp thời.  

1.5. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn 

Bệnh phát sinh, phát triển trên lúa vào tháng 4, đầu tháng 5 khi có những đợt 

mưa giông đầu mùa. Thường ở những chân ruộng bị mưa lũ tràn qua và cấy các 

giống có bản lá to, màu xanh đậm, ruộng thường xuyên bị bệnh ở những vụ trước, 

ruộng bón nhiều đạm, bón đạm muộn và bón không cân đối bệnh hại nặng.  

Dự báo diện tích nhiễm và mức độ gây hại tương đương vụ xuân 2019. 
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1.6. Bệnh khô vằn: Bệnh phát triển mạnh giai đoạn lúa đứng cái đến cuối 

vụ, hại nặng trên những ruộng cấy dày, bón thừa đạm. 

Dự báo diện tích nhiễm và mức độ gây hại  cao hơn vụ xuân 2019. 

*  Các loại sâu bệnh khác: 

- Bệnh nghẹt rễ: Hại chủ yếu những ruộng đất chua, thụt, cấy sâu tay, bón 

phân hữu cơ chưa hoai mục…  

- Sâu đục thân: Lứa 3 gây ung đòng, bông bạc giai đoạn lúa ôm đòng đến trỗ. 

- Sâu keo mùa thu: Chú ý theo dõi diện tích lúa trồng tại các vùng có sâu 

keo mùa thu gây hại nặng trên cây ngô. 

- Chuột: Gây hại từ giai đoạn cuối đẻ nhánh, thường hại nặng ở những ruộng 

cạn nước, trong khe hoặc những ruộng ven rừng, đồi, gò. 

 2. Cây ngô: Dự báo DTN và mức độ gây hại tương đương vụ xuân 2019.  

2.1. Sâu keo mùa thu: Vẫn tiếp tục gây hại. Sâu non tuổi nhỏ ăn lá nõn, râu, 

cờ mới nhú, sâu tuổi lớn ăn khuyết lá, râu ngô, hạt non làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới sinh trưởng  và năng suất của cây ngô. 

2.2. Sâu xám, dế, bọ hung: Gây hại khi ngô bắt đầu mọc đến 4 lá; trên 

những diện tích đất hàng năm trồng ngô liên tục, đất soi bãi, pha cát.  

2.3. Sâu gai: Gây hại cục bộ tại các huyện Na Rì, Chợ Mới, Ba Bể, Ngân Sơn. 

2.4. Sâu đục thân, đục bắp: Sâu phát sinh vào cuối tháng 3, phát triển mạnh 

vào trung tuần tháng 5 đến đầu tháng 6 khi ngô đang giai đoạn trỗ cờ - tạo hạt, tỷ lệ 

hại phổ biến 10-20%.  

2.5. Bệnh đốm lá: Phát sinh, gây hại chủ yếu trên những diện tích sinh 

trưởng kém. Bệnh đốm lá nhỏ gây hại vào đầu tháng 4, giai đoạn ngô đang phát 

triển thân lá; bệnh đốm lá lớn gây hại khi cây ngô bắt đầu giai đoạn xoáy nõn-trỗ 

cờ từ tháng 5 đến đầu tháng 6. Tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, cá biệt 10-30%. 

2.6. Bệnh khô vằn, bệnh thối thân: Bệnh gây hại mạnh từ cuối tháng 4, gây 

hại cục bộ trên những diện tích trồng dầy, bón thừa đạm, ruộng không thoát nước; 

tỷ lệ bị hại cá biệt 20-30%. 

* Các loại sâu bệnh khác: Bệnh lùn sọc đen, bệnh sương mai, bệnh lùn đẻ 

nhánh và hiện tượng lùn cây ngô hại mạnh giai đoạn phát triển thân lá.    

3. Cây dong riềng 

Bệnh thối thân, bệnh cháy lá: Phát triển và gây hại giai đoạn phát triển thân lá, 

hại chủ yếu ở những diện tích trồng dầy, không thoát nước, những diện tích đất nghèo 

dinh dưỡng, diện tích năm trước bị bệnh; tỷ lệ bệnh phổ biến thấp, cục bộ 10%. 

4. Cây gừng, nghệ 

4.1. Bệnh cháy lá: Bệnh phát triển và gây hại giai đoạn phát triển thân lá; bệnh 

thường xuất hiêṇ trong những ngày ẩm đô ̣cao, ít nắng, sương mù kéo dài, hại chủ yếu 

trên những diện tích trồng dầy, không thoát nước, diện tích năm trước bị bệnh. 
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4.2. Bệnh thối khô củ: Bệnh do nấm gây ra. Bệnh gây hại trên diện tích 

trồng dầy, không thoát nước, diện tích năm trước bị bệnh. 

4.3. Bệnh thối ướt củ: Bệnh do vi khuẩn gây ra. Đất trồng gừng, nghệ liên 

tục nhiều năm thường bị bệnh nặng. Tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10% số cây, cục bộ trên 

40% số cây.  

5. Cây chè 

5.1. Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ: Gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ 

hại nặng, có thể ảnh hưởng lớn đến năng suất trên những nương chè không có cây 

che bóng hoặc mật độ cây che bóng quá thưa. Tỷ lệ hại nơi cao 5-10% số búp, cá 

biệt 50% số búp. Thời điểm cần chú ý: Tháng 3 - 6 

5.2. Nhện đỏ: Gây hại nặng trên chè khi thời tiết khô hạn, tỷ lệ hại nơi cao 

20-30% số lá; cá biệt 40-50% số lá. 

5.3. Bệnh đốm nâu, đốm xám, bệnh phồng lá, bệnh thối búp: Gây hại nhẹ 

đến trung bình.  

6. Cây ăn quả có múi  

6.1. Sâu nhớt và sâu vẽ bùa: Mật độ sâu cao và gây hại mạnh lộc xuân vào 

tháng 3 (khi lộc xuân ra rộ) và lộc hè vào tháng 6, tháng 7. Tỷ lệ lá bị hại 5-10%, 

cá biệt có thể làm lụi lá, chồi non.  

6.2. Nhện đỏ, rệp: Thời tiết khô hạn là điều kiện thuận lợi cho nhện đỏ, rệp 

phát triển và gây hại nặng, tỷ lệ phổ biến 15-20%; cao 40-50%. 

6.3. Bệnh do nấm (Bệnh phấn trắng, bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh vàng 

lá thối rễ)  

- Bệnh phấn trắng: Phát triển mạnh vào tháng 3 khi thời tiết ẩm, có mưa phùn. 

Tỷ lệ cây bị bệnh 5-10%, cá biệt 40%.  

- Bệnh nứt thân chảy nhựa, bệnh vàng lá thối rễ: Bệnh phát sinh gây hại 

quanh năm, gây hại mạnh trong mùa mưa. Chủ yếu gây hại tại những vườn gần khe 

nước, độ ẩm cao, gây chết cây nếu chủ vườn không phòng trừ kịp thời, tỷ lệ hại phổ 

biến 5-10%, cá biệt 30%. 

Ngoài ra chú ý theo dõi và phòng trừ: Bệnh vàng lá gân xanh do vi khuẩn. 

7. Cây thuốc lá 

7.1. Sâu xám, sâu khoang: Sâu xám gây hại giai đoạn cây con mới trồng; 

Sâu khoang hại chủ yếu ở giai đoạn cây phát triển thân lá. 

7.2. Rệp hại thuốc lá: Gây hại chủ yếu vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 giai đoạn 

cây chuẩn bị ra nụ, hại nặng gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lá thuốc. 

7.3. Bệnh chết rạp cây con: Bệnh thường gây hại từ khi cây mới mọc, bệnh 

thể hiện rõ nhất khi cây từ 3-5 lá thật trở lên.  

7.4. Bệnh đốm mắt cua, bệnh đen thân: Xuất hiện khi ẩm độ không khí cao, 

ruộng có nhiều cỏ dại. 
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8. Cây lâm nghiệp 

8.1. Bệnh thán thư hại cây hồi: Bệnh tiếp tục gây hại trên những diện tích 

bị bệnh năm trước không được phun trừ. Bệnh có khả năng lây lan ra diện rộng và 

có nguy cơ thành dịch nếu các biện pháp phòng trừ không được áp dụng kịp thời 

và không phun trừ đồng loạt. 

8.2. Sâu ong hại cây mỡ: Trưởng thành sâu ong vũ hóa rải rác từ giữa tháng 

2, sâu non gây hại mạnh từ cuối tháng 2, đầu tháng 3. Dự báo diện tích nhiễm và 

mức độ gây hại cao hơn vụ xuân 2019. 

8.3. Châu chấu tre hại rừng vầu: Dự báo châu chấu sẽ nở vào khoảng đầu  

tháng 4/2020, vòng đời châu chấu dài, thời gian châu chấu sống và phá hại từ 5 - 6 

tháng. Cần chủ động khoanh vùng, xác định khu vực châu chấu đẻ trứng từ năm 

2019 để diệt trừ khi châu chấu non mới nở, còn co cụm. Huyện Ngân Sơn chú ý 

khu vực thôn Slamcooc, Khuổi Bin, xã Thượng Quan; Huyện Na Rỳ chú ý khu vực 

xã Vũ Loan, Kim Lư, Cường Lợi.  

*  Các loại sâu bệnh khác:  

- Sâu đo, bệnh phấn trắng hại cây quế tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì. 

- Mối, bệnh chết héo hại cây keo tại các huyện, thành phố. 

III. CHỦ TRƢƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

1. Chi cục Trồng trọt và BVTV  

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban ngành của địa phương 

chỉ đạo phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản 

xuất. 

- Tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản chỉ đạo 

về phòng trừ các đối tượng dịch hại; trình UBND tỉnh phương án dập dịch, quyết 

định công bố dịch quyết định công bố hết dịch hại trên cây trồng (nếu có).  

- Tăng cường công tác nâng cao năng lực về phòng trừ dịch hại và kỹ thuật sử 

dụng thuốc BVTV cho nông dân, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng 

tuyên truyền về cách nhận biết và biện pháp phòng trừ các đối tượng gây hại trên 

cây trồng chính. 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch 

thực vật, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong phòng trừ sinh vật gây hại đến 

nông dân. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân sử dụng các giống có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng giảm nguy cơ do sinh vật gây hại gây ra. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc 

BVTV trên địa bàn.  
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- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thực vật nội địa, ngăn chặn kịp thời không 

để các đối tượng kiểm dịch thực vật xuất hiện trên địa bàn. 

2. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức điều tra, phát hiện, dự 

tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, cây lâm sản 

ngoài gỗ trên địa bàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra 

phát hiện dịch hại cây trồng  (QCVN 01-38:2010/BNNPTNT) và Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực  vật (Thông tư số 16/2014/TT-

BNNPTNT ngày  05/6/2014); báo cáo đầy đủ, kịp thời cho chính quyền địa 

phương và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Đề xuất các chủ trương, biện 

pháp phòng trừ kịp thời có hiệu quả, bảo vệ an toàn cho sản xuất.  Tổ chức điều tra 

bổ sung trước, trong và sau cao điểm sâu, bệnh hại; thông báo và chỉ đạo phòng trừ 

kịp thời sâu, bệnh hại trong cao điểm. Không để dịch sâu, bệnh xảy ra ảnh hưởng 

đến năng suất, sản lượng và chất lượng cây trồng. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp: 

Tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng đúng lịch thời vụ, chăm sóc 

kịp thời, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh; 

thường xuyên thăm đồng và chủ động phòng trừ kịp thời; sử dụng thuốc BVTV 

theo kỹ thuật “4 đúng”. 

- UBND huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì có diện tích rừng vầu bị châu chấu 

gây hại tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch phòng trừ châu chấu hại cây trồng, 

không để châu chấu gây hại trên diện rộng đặc biệt là cây lúa, ngô. 

- UBND các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì có diện tích rừng hồi bị 

bệnh thán thư tiếp tục chỉ đạo người dân thực hiện phòng trừ.  

3. Các công ty, cửa hàng bán thuốc BVTV 

Các công ty, cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV tuân thủ nghiêm các quy 

định về điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại thuốc 

bảo vệ thực vật để nông dân chủ động phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng, nông sản. 

4. Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, hệ thống 

truyền thanh cơ sở 

Xây dựng khung giờ phát sóng, chuyên mục tuyên truyền, khuyến cáo cho 

nông dân về tình hình phát sinh, phát triển và biện phòng trừ các đối tượng sinh vật 

gây hại trên cây trồng chính kịp thời. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Phương án này, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình 

thực tế của địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng phương 

án phòng trừ SVGH; tổ chức triển khai đến các xã, thôn và hộ nông dân kịp thời. 
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2. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi Phương án quản lý sinh vật gây hại vụ 

xuân 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh - truyền hình, 

Báo Bắc Kạn, hệ thống truyền thanh cơ sở để mọi người biết và thực hiện. 

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn kính đề nghị được sự phối hợp 

chỉ đạo chặt chẽ của các cấp, các ngành để công tác phòng trừ SVGH đạt hiệu quả, 

góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên toàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận:   
Gửi bản điện tử:   

- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);                                              

- Cục Bảo vệ thực vật (B/c);    

- Trung tâm BVTV Phía Bắc (B/c);    
- UBND các huyện/TP (P/h); 

- Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế (P/h); 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện/TP; 

- Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Kạn (P/h);  

- Báo Bắc Kạn (P/h); 

- Phòng Quản lý TT&BVTV (T/h) 

Gửi bản giấy: 

- Công ty CPVTKTNN Bắc Kạn; 

- Công ty TNHH Nam Huế; 

- Doanh nghiệp TN giống, cây trồng Quốc Anh; 

- Lưu: VT, QLTT&BVTV.                                                                      

KT. CHI CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Bình 
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