
UY BAN NHAN DAN 
TINH GIA LAI 

CONG HOA xA HO! C}I(J NGIilA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hanh  phóc 

Gia La!, ngày 4 tháng 8 nám 2019 S6: k5F/UBND-NL 

V/v tang ci.räng trin khai cong tác 
phông, trr sâu bnh hai  cay trông 

trên dja bàn tinh 

KInh gi'ri: 
- S& Nông nghip vâ Phát trin nông thôn; 
- Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh; 
- Hi Nông dan tinh; 
- Hi Lien hiêp Phii ni tinh; 
- Doàn TNCS Ho ChI Minh tinh 
- UBND các huyn, thj xä, thành pho; 
- Dài Phát thanh - Truyên hInh, Báo Gia Lai. 

Theo Báo cáo so 324/BC-SNNPTNT ngày 08/8/2019 cUa Sâ Nong 
nghip và Phat triên nông thôn, tInh den ngày 07/8/20 19, sâu keo müa thu vn 
con gay hal  tren cay trOng (chü yeu ô cay ngo) a 12 dja phuang, gm: Kong 
Chro, Ch.r Pi.rh, DAk Pa, Ia Pa, Kbang, Chu PrOng, Chu S, Mang Yang, Ta 
Grai, DCrc Ca, Phü Thin, Dak Doa vOl tOng din tIch nhim 5.673,35 ha 
(nhiêm nh 1.124, 88 ha, trung bInh 3.133,3 1 ha, nng 1.415,16 ha), bnh khám 
lá virus hi sAn cOn gay hi t?i  06 dja phuang, gOm: Ia Pa, Phü Thin, Kbang, 
Kong Chro, KrOng Pa, An Khê vOi tOng din tIch san nhim bnh là 1.817,8 ha 
(trong do: nhç 1.376,43 ha, trung bInh 422,97 ha, nng 18,4 ha). 

Tuy din tIch cay trng nhim sâu bnh có chiu huOng giám dAn nhi.rng 
day là các dôi tuqng djch hi rnOi, khá nAng lay Ian nhanh và kho phOng trr. Do 
do, dê hin chê mire thâp nhât sir lay Ian nguOn bnh, giám thiêu thia hai  cho san 
xuAt; UBND tinh yeu câu các ca quan, dan vj, dja phuang lien quan tiêp tiic triên 
khai thirc hin quyét lit, nghiêm tOe cOng tác phOng, chong sâu keo mOa thu 
theo chi dao  cOa Bô Nong nghip và Phat triên nông thôn t?i  Chi thj so 
4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/20 19, Thông báo so 5502/TB-BNN-VP ngãy 
01/8/2019, chi do cOa UBND tinh tai  Cong vAn so 1554/UBND-NL ngày 
12/7/2019; cong tác phOng, chOng bnh khãm lá virus hal  sAn theo clii do cOa 
UBND tinh t?i  Cong din so 11/CD-UBND ngáy 14/9/20 18, Cong vAn so 
22831UBND-NL ngày 12/10/2018; dOng thii, tp trung triên khai mt sO nhim 
vii ci th sau: 

1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn: 

a) Chi dao  Chi cic Trng tr9t và Báo v thrc vat: 

- Thu&ng xuyên t chirc diu tra, theo dOi, nm bt cht chë din biên cOa 
các d6i ttrcxng sau, bnh gay hai  trên tirng loai cay trOng; h.rOng dan nOng dan 



kjp thñ trin khai cac bin pháp phông tth, không d lay lan ra din rng gay 
thit hi den san xuât. 

- Tang cuing cong tác tuyên truyn, tp huAn, huâng dn cho nông dan 
nhn bitt v dc dim phát sinh gay hai  cUa ttrng dôi nrqng dlch  hi và các bin 
pháp phông trcr thng hcp, sr diin các lo?i thuôc bão v thrc vt do Cc Bão v 
thrc vt huàng dan; cac loai thuôc khão nghirn có hiu qua; chü tr9ng st'r dvng 
cac 1oi thuôc có nguôn gôc sinh h9c. 

- Diu tra, xác djnh các ging ngô có khã nAng kháng, chng chju vâi sau 
gay hi, dánh giá müc d nhirn bnh cüa các giông san, kiêm soát cht chë 
ngun horn gin s.n s?ch  bnh và thông tin cho nOng dan trOng. Thành 1ptô 
djch viii BVTV dê trin khai phông, chong; thiic hin tOt cong tác thanh tra, kiêm 
tra hoat dng kinh doanh thuôc báo v thirc vt dam bão chat hrcing và không 
tAng giá, xir l nghiêm các tn.thng hcp vi pham theo quy djnh cüa pháp luât. 

b) Chi dao  Trung tarn Khuyn nOng: PMi hcip cht ch vài các ca quan 
lien quan dê lam t& cong tác thông tin, tuyên truyên, htthng dn nông dan các 
bin pháp phOng trr sâu bnh gay hai  trên cay trOng dam báo kjp thii, hiu qua. 
Xây dirng các mô hInh quán l, phông trtr sâu bnh gay hai  có hiu qua, lam cci 
s& dê tuyên truyên, nhân rng. 

c) Ch.n chinh vA thirc hin nghiêm tüc ch d báo cáo v tInh hInh sâu 
bnh gay hi vA cong tác phong, chOng gui ye UBND tinh trijàc 1 5h ngày tht'r 5 
hAng tuân. 

2. IJBND cIc huyn, th xã, thAnh phd: 

a) Tip tVc  chi do các ccr quan chuyên mon tang cthng can b bArn sat 
dông rung, huâng dn chi do nông dan bin pháp phàng, tth kip thxi. 

b) Chü dông b tn kinh phi dtr phông t chCrc các lap tp huAn, xay dirng 
mO hinh áp dirng bin pháp phông trr có hiu quA cho nông dan h9c tp; tp 
trung chi do hông, chông sáu bnh gay hi khi mài xuât hin dang con din 
hçp trên cay trOng. 

c) Các huyn có din tIch nhim sâu keo müa thu, khAm Ia virus hai  s.n 
thành 1p Ban chi do cap huyn, cap xã dé chi do. Huy dng mi nguôn lc 
hin có cUa dja phrng nhu: Các ca quan doAn the, Hi NOng dan, Hi Lien 
hip phii nü, DoAn Thanh niên cüng các phOng ban chuyên mon phát dng 
chien djch ra quân phOng tth theo hiràng dn cüa ca quan chuyên mOn. 

d) Thrc hin nghiem tüc vic báo cáo v tInh hInh sau bnh gay hi Va 
cong tác phông, chong gui veSa Nông nghip và Phát triên nông thôn (tnràc 
14h ngày thu 5 hang tuân) dê tong hçp báo cáo UBND tinh. 

3. D nghj Uy ban Mit trn To quc Vit Nam tinh, Hi Nông dAn 
tinh, Hi Lien hip Phii nil tinli, DoAn TNCS H ChI Minh tinh: 

Phi hcip chat chê vài ca quan chuyén môn, chInh quyn dja phwmg t 
chüc vn dng thanh niên, nOng dAn, phii nui, dan quAn, nhân dAn tIch cvc 
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phông, chng bnh khãm la virus hi san, sau keo müa thu hri ngô và các cay 
trông khác. 

4. Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh, Báo Gia Lai: 

Phi hcip cd quan chuyên mon th chi'ic thông tin tuyên truyn v dc dim 
sinh h9c, quy 1ut phát sinh gay hai  cUng nhu các bin pháp k thut phông 
chOng sâu keo müa thu, bnh khãm Ia virus hai  sin; khuyên cáo nOng dan áp 
ding các bin phá,p phOng tth; chü tr9ng bin pháp phông trir sinh hçc và phái 
dam báo nguyen tAc 4 dung trong sfr ding thuôc bão v thrc 4t. 

Nhn dixçic COng vAn nay, yêu cAu Sâ NOng nghip và PTNT, các car 
quan, darn vj lien quan, UBND các huyn, thi xã, thành phô, Dai Phát thanh - 
Truyên hmnh tinh, Báo Gia Lai và dê nghj Uy ban Mt trn TO quôc Vit Nam 
tinh, Hi Nong dan tinh, Hi Lien hip Ph nCi tinh, Doàn TNCS Ho ChI Mirth 
tinh triên khai thrc hin./. "-. 

Nol nh,In: 
- Nhu trên; 
- Cht tjch, các PCT UBND tinh; 
- Chi cuc  Trông trQt và BVTV; 
- Trung tm Khuyn nông tinh; 
- Chánh vAn phông, các PCVP UBND tinh; 
- Liru VT, KUH, NL. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 
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