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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN YÊN MÔ 

 
Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
   

                       Yên Mô, ngày       tháng 4 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về 

phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020. Để chủ động phòng, 

chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại do bệnh gây ra, UBND huyện xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc 

đen hại lúa vụ mùa năm 2020, cụ thể như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích 

 -Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen và rầy môi 

giới gây hại có hiệu quả, bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2020. 

 - Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và nông dân, tổ chức cộng đồng 

phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020 và các năm tiếp theo; đảm bảo 

khống chế không để bệnh bùng phát thành dịch gây hại ảnh hưởng đến năng suất lúa. 

 2.Yêu cầu 

 - Đảm bảo sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối 

hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện; tránh lãng 

phí, hạn chế ô nhiễm môi trường trong quá trình phòng chống dịch bệnh. 

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh lùn sọc đen và rầy môi 

giới truyền bệnh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa. 

 - Áp dụng các biện pháp phòng bệnh phải thực hiện sớm ngay từ đầu vụ và 

mang tính cộng đồng, theo phương châm phòng là chính. 

 - Thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh lùn sọc đen, các biện pháp 

phòng bệnh phải được thực hiện trên tất cả các vùng trồng lúa. 

 II.NỘI DUNG 

 1.Công tác tuyên truyền 

 - Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tập huấn, hội thảo, 

truyền thanh, phát tờ rơi… vềtác hại,mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, triệu chứng 

bệnh lùn sọc đen hại lúa;các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả và các quy 

định về phòng chống dịch bệnh. 

 - Thời gian thực hiện: Tập trung ở đầu vụ Mùa và trong suốt vụ sản xuất. 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn của sở Nông Nghiệp và 

PTNT, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và cơ sở. 

 2.Triển khai các biện pháp kỹ thuật 

 2.1. Giám sát dịch lùn sọc đen 
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 - Thường xuyên theo dõi tình hình phát sinh của rầy nâu và rầy lưng trắng; 

thu thập, giám định mẫu rầy, mẫu lúa theo đúng quy định. Tổ chức tiêu hủy ngay 

những cây bị bệnh, tránh phát tán nguồn bệnh. 

 - Thời gian thực hiện: Ngay từ khi gieo mạ đến cuối vụ sản xuất. 

 2.2. Tiêu hủy nguồn bệnh  

 - Tiêu hủy những diện tích bị bệnh nặng không còn khả năng cho năng suất 

bằng biện pháp cày vùi; trước khi tiêu hủy phun thuốc trừ rầy bằng loại thuốc tiếp 

xúc. Những diện tích nhiễm nhẹ, tận thu năng suất và cày vùi ngay sau khi thu 

hoạch. Những diện tích lúa chưa nhiễm bệnh nhưng ở trong vùng dịch, sau khi thu 

hoạch lúa đông xuân phải vệ sinh đồng ruộng bằng cách cày vùi toàn bộ gốc rạ 

không để lúa tái sinh. 

 - Thời gian thực hiện: Sau khi thu hoạch lúa đông xuân đến cuối vụ mùa. 

 2.3. Các biện pháp quản lý bệnh lùn sọc đen 

 Thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ bệnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 

58/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa. Giao Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện hướng dẫn cụ thể. 

 2.4. Quản lý hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 

 - Rà soát thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn huyện. 

 - Tuyên truyền tập huấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực 

vật, cung ứng đúng chủng loại thuốc chất lượng và chấp hành đúng quy định của 

pháp luật về kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật. 

 III.KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1.UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí chống dịch khi bệnh lùn sọc đen có 

nguy cơ lan rộng bùng phát thành dịch tại các địa phương. 

 2. Ngân sách huyện sẽ hỗ trợ phòng trừ rầy môi giới dương tính với virut lùn 

sọc đen khi xuất hiện từ2 xã trở lên có nguy cơ lan rộng. 

 3. UBND các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí tập huấn nâng cao nhận 

thức cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen và rầy môi 

giới, sử dụng ngân sách dự phòng để dập dịch khi diện tích nhiễm ở quy mô thôn, 

xóm, HTX NN. 

 IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1.Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị 

trấn thường xuyên điều tra, theo dõi diễn biến của bệnh; tuyên truyền, tập huấn, 

hướng dẫn các xã, thị trấn áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh kịp thời, đạt 

hiệu quả cao. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu, chất lượng thuốc 

bảo vệ thực vật đặc hiệu cho người dân. 
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 - Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện phòng trừ bệnh; tổng hợp và 

báo cáo tình hình bệnh và công tác phòng, trừ khi dịch bệnh xảy ra về UBND 

huyện, Sở NN&PTNT. Trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng chủ động 

đề xuất, tham mưu cho UBND huyện các chủ trương, giải pháp và kinh phí để 

phòng, chống dịch kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra.  

 2.Phòng Tài chính-Kế hoạch 

 Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho 

UBND huyện bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh lùn sọc đen và hướng dẫn các 

đơn vị hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. 

 3.Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo các HTX NN phối hợp với phòng NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện, các ban ngành đoàn thể có liên quan của huyện tổ chức tập 

huấn cho nông dân về các biện pháp kỹ thuật phòng chống bệnh lùn sọc đen và rầy 

môi giới.Chỉ đạo các HTX NN, cán bộ khuyến nông xã thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng, nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc 

đen trên từng trà lúa, đặc biệt lưu ý đối với các trà lúa mới gieo cấy, các trà lúa giai 

đoạn đẻ nhánh; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời những diện tích 

lúa có mật độ rầy cao bằng thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc “4 đúng”. 

 - Thường xuyên báo cáo tình hình bệnh lùn sọc đen hại lúa về phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để tham mưu cho UBND huyện có biện pháp xử lý kịp thời. 

 4.Đài truyền thanh huyện và trang thông tin điện tử của huyện 

 Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng 

trừ các đối tượng dịch hại, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen để người sản xuất biết và áp 

dụng thực hiện hiệu quả. 

 5. Các phòng, ban ngành, đoàn thể có liên quan 

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp với phòng 

NN&PTNT hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp 

phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020. 

Trên đây là Kế hoạch phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2020, 

UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
-TT HU, TT HĐND huyện; 

-Lãnh đạo UBND huyện; 

-Các phòng, ban, đoàn thể phụ trách xã, thị trấn; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BGĐ các HTXNN; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phạm Quốc Đạt 
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