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                          Kính gửi:   

               - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;    

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 104/BVTV-BVTV; ngày 03/03/2021 của Chi cục 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn về viêc tằng cường điều tra, phòng 

trừ bọ ánh kim gây hại hồi. 

Theo số liệu điều tra, hiện nay tại huyện Văn Quan, mật độ trứng bọ ánh 

kim trên cây hồi phổ biến 5 – 10 ổ/cây, cao 15-20 ổ/cây. Trứng nở rải rác, sâu 

non bắt đầu xuất hiện gây hại, mật độ 5 – 10 con/cây, cao 60 – 80 con/cây (tuổi 

1). Dự báo trong thời gian tới, điều kiện thời tiết nắng ấm, ẩm độ cao tạo điều 

kiện thuận lợi cho trứng bọ ánh kim nở rộ, sâu non phát sinh gây hại mạnh.  

Để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

bọ ánh kim gây ra. UBND huyện Đình Lập yêu cầu Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 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. 

- 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 những 

diện tích tới ngưỡng gây hại kinh tế. 

- 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. 
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 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 về Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp, Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND huyện chỉ 

đạo chung. 

- Chỉ đạo Khuyến nông viên phối hợp với cán bộ chuyên môn, các đoàn thể  

tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện 

sớm những diện tích bị nhiễm và thực hiện tốt các biện pháp phòng như sau: 

Đối với pha sâu non: Khi xuất hiện sâu non gây hại đến ngưỡng gây hại 

kinh tế cần hướng dẫn chủ rừng phun trừ bằng các loại thuốc nguồn gốc sinh 

học như: Boverin, Bitadin WP, VBT, VBT USA, Enasin 32WP, ABT 2WP... 

hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hoá học. 

          Phun trừ theo nguyên tắc 4 đúng, đồng bộ, cuốn chiếu.  

         Chú ý: Khi dùng thuốc phun trừ cần tránh xa nguồn nước, khu dân cư và 

nơi chăn thả vật nuôi. 

         Đối với pha nhộng: Tiến hành làm cỏ xung quanh tán lá cây, phá vỡ nơi ở 

của nhộng bọ ánh kim nhằm tiêu diệt bọ ánh kim ở giai đoạn nhộng. 

         - Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn báo cáo thông tin kịp thời về 

Trung tâm DVNN huyện theo Địa chỉ 

Trungtamdichvunongnghiepdl@gmail.com hoặc số điện thoại: 02053.846.317. 

 UBND huyện Đình Lập 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./. 
 

Nơi nhận:                                    

- Như trên;                                                                                                              
- CT, các PCT UBND huyện; 
- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                   

                                                                                             

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Thanh Đạm  
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