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                     Kính gửi: 

                         - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; 

               - Các Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về tình hình thời 

tiết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 khả năng có diễn biến bất thường so 

với các năm khác: Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiệt độ trung bình có xu hướng cao 

hơn khoảng 0,50C-1,00C so với TBNN, tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xảy ra 

và tập trung tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ; các khu vực còn lại trên phạm vi 

toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn khoảng 0,50C so với TBNN cùng thời 

kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 5-20 mm so với 

TBNN, các khu vực còn lại cao hơn khoảng 10-30 mm; riêng khu vực Trung Trung Bộ 

cao hơn từ 30-60 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ngoài ra, tại khu vực 

Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long có khả năng xuất hiện những 

đợt mưa trái mùa. 

Tình hình thời tiết hiện tại và trong thời gian tới thuận lợi cho các đối tượng sinh 

vật gây hại cây trồng chính tiếp tục phát sinh và có nguy cơ gây hại nặng trong dịp Tết, 

nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lùn, bệnh lùn xoắn lá hại lúa; sâu 

keo mùa thu hại ngô; bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại điều; bệnh chết nhanh, bệnh chết 

chậm hại hồ tiêu; bệnh Phytophthora hại sầu riêng; …  

Để bảo vệ tốt sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022 – 2023, đặc biệt trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Chỉ đạo cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan 

tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

a) Bố trí lãnh đạo và cán bộ trực và giải quyết những nội dung liên quan đến 

chuyên môn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. 

b) Phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra đồng 

ruộng, nắm chắc diễn biến tình hình sinh vật gây hại trên đồng ruộng; tổ chức hướng dẫn, 

chỉ đạo phòng chống kịp thời nơi có diện tích nhiễm cao, đặc biệt quan tâm đến một số 
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đối tượng sinh vật gây hại có khả năng bùng phát thành dịch trong dịp Tết tại từng vùng, 

cụ thể: 

- Đối với các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Duyên Hải Nam Trung bộ: Thời 

tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn hại lúa phát sinh, phát triển và có khả năng gây thiệt hại 

trên diện rộng, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa Đông Xuân trà sớm. Ngoài ra, tại 

các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ có đợt rầy cám nở trên lúa Đông Xuân 

ngay trong dịp Tết Nguyên đán; các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ, rầy nâu và rầy lưng 

trắng tiếp tục tích lũy, gia tăng gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái – 

đòng; ốc bươu vàng lây lan theo nguồn dòng nước và gây hại lúa giai đoạn sạ - mạ. Do 

vậy, cần tập trung theo dõi, phát hiện và chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng 

trắng, ốc bươu vàng hại lúa. 

- Các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên: Nắm chắc tình hình sản xuất thực tế ở 

địa phương và theo dõi sát diễn biến thời tiết và sự phát sinh của các sinh vật gây hại để 

chủ động trong chỉ đạo bảo vệ sản xuất. Cần chú ý một số đối tượng sinh vật gây hại trên 

các loại cây trồng chính sau: Trên cây lúa bệnh đạo ôn, chuột, ốc bươu vàng; bọ xít muỗi 

và bệnh thán thư hại trên cây điều; bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm trên cây hồ tiêu; 

bệnh Phytophthora  hại sầu riêng; sâu keo mùa thu hại ngô (lưu ý trà ngô 3 - 9 lá – xoáy 

nõn). 

- Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ: Triển khai đồng loạt các biện pháp diệt chuột 

trong thời gian đổ ải, làm đất vụ Đông Xuân. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng 

chống rét cho mạ; theo dõi nguồn sâu chuyển vụ; thực hiện tốt công tác quản lý rầy lưng 

trắng, bệnh lùn sọc đen trên mạ và lúa mới gieo cấy theo quy trình kỹ thuật Cục Bảo vệ 

thực vật đã ban hành. 

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin kịp thời về tình hình sinh vật 

gây hại cây trồng và các đối tượng sinh vật gây hại chính trong dịp Tết tại các khu vực cụ 

thể để nông dân biết và chủ động các biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả.  

d) Thực hiện thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng hàng tuần theo quy 

định. Báo cáo ngay và trực tiếp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ thực vùng phụ trách khi có tình huống phát sinh vượt thẩm 

quyền để có biện pháp xử lý kịp thời. 

e) Chỉ đạo cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật cấp tỉnh nghiêm túc thực hiện 

công văn số 3890/BVTV-KH ngày 13/12/2022 của Cục Bảo vệ thực vật về việc nhập số 

liệu báo cáo trên phần mềm cơ sở dữ liệu. 

2. Các Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng 

- Tổ chức trực ban trong các ngày Tết, bố trí cán bộ kiểm tra đồng ruộng ở một số 

địa phương trong thời gian trước và sau Tết; phối hợp với các địa phương bám sát địa bàn 

cơ sở theo dõi sát tình hình diễn biến của các đối tượng sinh vật gây hại chính trên các cây 
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trồng để khoanh vùng các diện tích có nguy cơ bị thiệt hại nặng và phối hợp, hỗ trợ địa 

phương chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Thực hiện báo cáo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng theo quy định, báo cáo 

đột xuất khi có tình huống phát sinh để chỉ đạo xử lý kịp thời. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 

các Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng tổ chức chỉ đạo thực hiện những nội dung trên, báo 

cáo về Cục Bảo vệ thực vật qua email  pbvtv.bvtv@mard.gov.vn; trường hợp khẩn cấp 

báo cáo nhanh về Lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng hoặc về Cục Bảo vệ thực vật 

theo số điện thoại 0989.580.226 (Đ/c Bùi Xuân Phong, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật) 

để phối hợp xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó cục trưởng (để c/đ); 

- Cục Trồng trọt, Trung tâm KNQG; 

- Chi cục TT& BVTV các tỉnh (để t/h); 

- Báo Nông nghiệp Việt Nam, VTV1, VTC16; 

- Lưu: VT, BVTV. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quý Dương 
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