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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

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

nghiệp và PTNT 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 trên địa bàn huyện Văn Quan có 

diện tích nhiễm nhẹ - trung bình khoảng 30 ha. Mật độ sâu non 10-30 con/cây, cao 50-

70 con/cây (Yên Phúc, Tân Đoàn, Tràng Phái, Khánh Khê). Sâu non bọ ánh kim 

xuất hiện gây hại từ ngày 24/02/2020, hiện nay sâu non tuổi 3, một số giai đoạn 

tiền nhộng. 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 giảm thiểu thiệt hại do bọ ánh kim gây ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

phối hợp tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:  

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT  

Tăng cường chỉ đạo chuyên môn bám sát cơ sở , tăng cường, mở rộng tuyến 

điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến bọ ánh kim gây hại trên cây hồi.  

Xây dựng kế hoạch, phương án, phòng trừ bọ ánh kim trên địa bàn và chủ 

động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ (khoanh vùng , xử lý ổ 

dịch,...).  

2. Hạt Kiểm lâm  

Chủ động phối kết hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trong công tác 

điều tra phát hiện, phòng chống bọ ánh kim hại hồi. Chỉ đạo đội ngũ Kiểm lâm 

viên thực hiện kiểm tra rừng hồi trên địa bàn. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân 

chủ động phòng trừ bọ ánh kim hại hồi. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

 Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan 

thông báo kịp thời đến người dân và hướng dẫn tổ chức phòng trừ có hiệu quả. 
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Tăng cường điều tra, phát hiện, nắm chắc diễn biến tình hình phát sinh gây 

hại của bọ ánh kim và có biện pháp xử lý kịp thời. Tổng hợp tình hình dịch hại, 

hàng tuần báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo chung. 

4. UBND các xã, thị trấn  

 Chỉ đạo cán bộ phụ trách lĩnh vực trồng trọt, khuyến nông viên bám sát cơ 

sở, theo dõi chặt chẽ diễn biến bọ ánh kim gây hại trên cây hồi. Tuyên truyền, 

hướng dẫn cho các chủ rừng chủ động phòng trừ bọ ánh kim.  

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, thông tin kịp thời, đầy đủ 

tình hình dịch bệnh tại địa bàn để phát hiện và ngăn chặn kịp thời. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thưc̣ hiêṇ , theo dõi chăṭ che ̃tình hình . Trong 

quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Ủy ban nhân dân 

huyện thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, số điện thoại 02053.830.045 để có 

hướng chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 

 


