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Kính gửi:   

          - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

          - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

 Thực hiện Công văn số 413/SNN-BVTV ngày 25/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác điều tra, phát hiện 

phòng trừ bọ ánh kim hại hồi, 

Theo số liệu điều tra hiện nay bọ ánh kim đang ở giai đoạn sâu non Tuổi 2, 

3 4 gây hại hồi chủ yếu ở các huyện Văn Quan, Cao Lộc, Lộc Bình: mật độ sâu 

non 20 - 40 con/cây, cao 50 - 70 con/cây. Tổng diện tích nhiễm đến thời điểm 

hiện tại 70,0ha. Dự báo trong thời gian tới nhiệt độ tăng dần, sâu non gây hại 

mạnh; đến cuối tháng 4 sâu non đẫy sức và xuống đất hóa nhộng, tháng 5 vũ hóa 

trưởng thành và tiếp tục gây hại cây hồi. 

Để chủ động phát hiện, phòng trừ tác hại của loài sâu hại này tránh để lây 

lan phát tán trên diện rộng, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Thực hiện tốt công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo điều tra, theo dõi 

và phòng, trừ bọ ánh kim gây hại trên cây hồi năm 2020. 

- Là đầu mối tham mưu, tổng hợp báo cáo diễn biến tình hình phát sinh bọ 

ánh kim gây hại trên cây hồi, công tác phòng chống và các hoạt động liên quan 

về UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp  

- Thực hiện tốt công tác điều tra, tăng cường mở rộng tuyến điều tra để 

phát hiện sớm, khoanh vùng dịch hại; đồng thời thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn 

biến bọ ánh kim gây hại trên hồi.  

- Xây dựng kế hoạch, phương án, phòng trừ bọ ánh kim hại hồi trên địa 

bàn và chủ động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ (khoanh 

vùng, xử lý ổ dịch,...).  
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- Tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, nắm 

bắt thông tin; Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, chỉ đạo, hướng 

dẫn các chủ rừng chủ động, áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tốt 

bọ ánh kim hại hồi. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc, 

giám sát việc phòng, trừ bọ ánh kim hại hồi. 

- Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, 

phát hiện, theo dõi diễn biến tình hình bọ ánh kim hại hồi để có biện pháp phòng 

trừ hiệu quả. 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách thôn, bản bám sát địa bàn và kịp thời thông tin, 

tổng hợp báo cáo tình hình bọ ánh kim hại hồi, hàng tuần báo cáo về Phòng 

Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp để tổng hợp, báo cáo 

UBND huyện chỉ đạo chung. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và 

báo cáo kịp thời về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT)./.         

    

 

Nơi nhận:                                                            
- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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