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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Thạch Hạ, ngày         tháng       năm 2021 

 

  

Kính gửi: - Trưởng các ban, ngành, đoàn thể;  

- Đoàn công tác phụ trách các thôn; 

    -  Chi uỷ, chi bộ; thôn Trưởng 11 thôn; 
 

Qua kiểm tra của Trung tâm ƯDKHKT& bảo vệ cây trồng vật nuôi Thành phố và Ban 

Khuyến nông xã Thạch Hạ. Hiện nay trên cây lúa bệnh đạo ôn, bệnh rầy nâu đã phát sinh 

gây hại trên các xứ đồng của 11 thôn trên các giống lúa ADI 168, Hương  thơm…...đặc 

biệt là vùng Đập Trương -  LiênThanh. Dự báo trong thời gian tới đang trong tiết Kinh trập 

thời tiết với hình thái mưa ẩm, sương mù kết hợp với thời kỳ cây lúa đẻ nhánh rộ đồng thời 

được bổ sung nguồn đạm từ bón thúc đẻ nhánh là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh, đạo ôn 

phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Để chủ động phòng trừ kịp thời 

bệnh đạo ôn trên lúa vụ Xuân 2021, UBND xã yêu cầu thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban khuyến nông, các đoàn công tác, chi uỷ, chi bộ, thôn trưởng 11 thôn:  

   Đôn đốc bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng, thực hiện tốt công tác kiểm tra 

phát hiện; Tập trung điều tiết cung cấp đủ nước bón phân cân đối, tăng cường bón phân 

hữu cơ; tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung chăm sóc tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng tốt 

tăng khả năng kháng bệnh. Tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống truyền thanh 

xã, thôn các nội dung về thực hiện phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ, 

các biện pháp kỹ thuật, các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Trung tâm ƯD 

KHKT&BVCTVN thành phố. 

2. Khi phát hiện bệnh tuyệt đối không được bón đạm hoặc phun các phân bón qua lá 

có chứa đạm, duy trì mực nước hợp lý trên ruộng, tiến hành phun thuốc phòng trừ khi bệnh 

mới xuất hiện bằng các loại thuốc hóa học với nồng độ, liều lượng dùng cho 1 sào 500 m
2
 

như sau:  

+ Filia 525SE: Pha 20 ml thuốc vào 20-25 lít nước. 

+ Kasoto 200SC: Pha 20-30 ml thuốc vào 20-25 lít nước. 

+ Fujione, Fu Nhật 40WP: Pha 35-40 gam thuốc vào 20-25 lít nước. 

+ Ninja 35SE: Pha 50 ml thuốc vào 20-25 lít nước. 

+ Kabim 30WP: Pha 10 gam thuốc vào bình 10 lít, phun 2 bình/sào. 

Lưu ý: Những diện tích bị nhiễm bệnh nặng đã có biểu hiện lụi cần tiến hành cắt bỏ lá 

bị bệnh vùi sâu vào đất hoặc phơi khô đem đốt để hạn chế nguồn bệnh trên đồng ruộng sau 



đó mới tiến hành phun thuốc. Chỉ phun thuốc khi trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá, sau khi 

phun thuốc 5 -7 ngày kiểm tra nếu còn vết bệnh cấp tính phải tiến hành phun lại lần 2.  

Từ đầu vụ đến nay thời tiết diễn biến theo hình thái “Vụ Xuân ấm” là điều kiện thuận 

lợi cho các đối tượng dịch hại tích lũy số lượng, phát sinh hại. Vì vậy bên cạnh bệnh đạo 

ôn cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, 

chuột gây hại trên cây lúa; tập đoàn nấm bệnh trên lạc để chủ động các giải pháp phòng 

trừ, bảo vệ an toàn sản xuất. 

3. Đối với công tác diệt Chuột: Thời gian lúa đang vào thời kỳ đẻ nhánh rộ chuột 

phá hoại rất nhiều,  đề nghị bà con nhân dân dùng các biện pháp dân gian, cơ học như: Đào 

bắt, đặt bẫy, dùng bẫy dính… và dùng thuốc diệt chuột sinh học; nuôi các thiên địch như 

chó, mèo; hạn chế tối đa dùng các loại thuốc độc hại cho người, vật nuôi và môi trường để 

diệt chuột. Các thôn nên tổ chức ra quân diệt chuột đồng loạt cả ngoài đồng và trong khu 

dân cư. Diệt chuột phải thực hiện đồng loạt và thường xuyên mới có thể hạn chế chuột sinh 

sản, phát triển nhằm bảo vệ sản xuất và sức khỏe của cộng đồng. 

4. Ban khuyến nông: 

Tăng cường công tác chỉ đạo, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

trong triển khai chỉ đạo thực hiện tại cơ sở; không để dịch bệnh gây hại trên diện rộng. 

5 . Đề nghị UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cấp xã tăng cường công tác vận 

động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện phòng trừ bệnh trên lúa vụ Xuân đạt hiệu quả 

cao. 

Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Ban khuyến nông, các đoàn 

công tác, bí thư, thôn trưởng 11 thôn triển khai thực hiện nghiêm túc./.    

Nơi nhận:  

- Phòng KT; TT UDKHKT TP (Để b/c); 

- TT Đ. uỷ- HĐND –UBMT các nganh, đoàn thể; 

- Các đoàn công tác, khuyến nông; 

- Bí thư, thôn trưởng 11 thôn; 

- Lưu: VT, UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Thế Kỷ 
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