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UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ   

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:           Hậu Giang, ngày      tháng      năm 2022  

V/v tăng cường phòng, chống sinh vật 

gây hại thực vật trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

 
 

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế huyện, thị, thành 

 

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên Đán Nhâm 

Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

Căn cứ Chỉ thị số 8712/CT-BNN-TCTL ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các giải pháp ứng phó với 

hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2021-2022 vùng đồng bằng 

sông Cửu Long;  

Căn cứ công văn số 133/BVTV-TV ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Cục 

Bảo vệ thực vật về việc chủ động phòng chống SVGH cây trồng dịp Tết Nguyên 

đán; 

Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn Tỉnh; 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường các biện pháp đón Xuân Nhâm Dần 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm; 

Căn cứ công văn số 27/UBND-NCTH ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Hậu 

Giang về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo xuất nông nghiệp và phát 

triển nông thôn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn 

tỉnh; 

Hiện nay lúa Đông Xuân trên địa xuống giống 76.675 ha (giai đoạn mạ 4.330 

ha, đẻ nhánh 41.078 ha, làm đòng 25.718 ha, trổ chín 5.549 ha), rau màu xuống 

giống lũy kế được 6.033 ha (diện tích phục vụ Tết là 2.179 ha, với sản lượng ước 

đạt 32.291 tấn), cây ăn trái 43.350 ha (diện tích thu hoạch phục vụ Tết 2.866 ha, 
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ước sản lượng 27.450 tấn) và 528.495 chậu hoa kiểng các loại cần được chăm sóc, 

quản lý để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.  

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 

2022 khả năng xuất hiện mưa trái mùa cao hơn so với cùng kỳ do đó diễn biến 

SVGH trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau Tết sẽ có nhiều diễn biến 

phức tạp. Qua kết quả điều tra đồng ruộng, hiện nay rầy nâu xuất hiện tuổi 5 và 

trưởng thành với mật số phổ biến 1.500-2.000 con/m2, dự báo sẽ có đợt rầy cám 

nở rộ với mật số cao từ ngày 30/1 - 05/02/2022 (nhằm ngày 28 tháng chạp đến 

mùng 5 Tết). Do đó, các trà lúa trong giai đoạn lúa từ đẻ nhánh, làm đòng đến trổ 

- chín có khả năng bị rầy nâu gây hại nặng; một số đối tượng như chuột, bệnh đạo 

ôn lá, đạo ôn cổ bông, bạc lá, đốm vằn cũng có khả năng phát triển mạnh trên lúa 

do điều kiện thời tiết thuận lợi. Các đối tượng như bệnh thán thư, sâu đục trái trên 

cây xoài, nứt thân xì mũ trên cây mít, rầy chổng cánh và nhện đỏ trên nhóm cây 

có múi có khả năng phát triển mạnh so với cùng kỳ. Sâu ăn tạp trên rau cải họ 

thập tự; bệnh thán thư, giả sương mai, héo dây trên cây họ bầu bí dưa và rau màu 

Tết và ruồi đục trái gay hại trên các loại cây trồng. 

Dựa trên tình hình sản xuất của địa phương và đảm bảo công tác quản lý, 

chăm sóc và phòng chống sinh vật gây hại (SVGH) cây trồng đạt hiệu quả giai 

đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thị, thành  

- Phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi diễn biến và chủ động 

phòng chống SVGH trên cây trồng để đảm bảo năng suất, sản lượng. Đặc biệt là 

sản lượng nông sản phục vụ Tết Nguyên Đán 2022 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình SVGH 

để tập huấn hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp quản lý sinh vật gây hại 

tổng hợp để hạn chế sinh vật gây hại bộc phát. 

- Kiểm tra các công trình thủy lợi để đảm bảo đủ nước tưới và an toàn trong 

điều kiện hạn mặn đối với các khu vực bị ảnh hưởng mặn hàng năm. 

- Duy trì hệ thống thông tin, báo cáo theo quy định để phối hợp chỉ đạo kịp 

thời, không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng. 
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2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị thành 

theo dõi chặc chẻ tình hình sinh vật gây hại trên địa bàn trong giai đoạn trước 

trong và sau tết Nguyên Đán. Đặc biệt là diễn biến rầy nâu trên lúa và sâu bệnh 

trên rau màu, cây ăn trái phục vụ Tết. 

- Phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách địa bàn, bám sát diễn 

biến SVGH để tham mưu công tác chỉ đạo phòng trừ hiệu quả, kịp thời nhằm giúp 

nông dân an tâm vui xuân đón Tết. 

(Đính kèm sách phân công phụ trách địa bàn) 

- Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp huyện theo dõi sát diễn 

biến thời tiết, SVGH để tham mưu cho Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế trên 

địa bàn thực hiện công tác phòng chống không để sâu bệnh bộc phát. 

- Phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc buôn 

bán vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 

phức tạp tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng đến 

công tác phòng trừ SVHG trong giai đoạn trước trong và sau Tết. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị phối hợp triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV, Thủy lợi; 

- Trung tâm KN và DVNN; 

- Lưu: VT, CCTTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Giang 
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PHỤ LỤC 

Phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách địa bàn 

 

1. Ban Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV 

STT Họ và tên Chức vụ Địa bàn phụ trách 
Số điện 

thoại 

1 Bạch Văn Sơn 
Chi cục 

Trưởng 

Long Mỹ, TP Vị 

Thanh, TP Ngã Bảy 
0918391967 

2 Trần Anh Tuấn 

Phó  

Chi cục 

Trưởng 

Châu Thành, Châu 

Thành A, Phụng Hiệp 
0918603513 

3 Nguyễn Thanh Thúy 

Phó  

Chi cục 

Trưởng 

Vị Thủy và  

TX Long Mỹ 
0934748094 

 

2. Công chức, viên chức phụ trách công tác chuyên môn của Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

STT Họ và tên Chức vụ 
Địa bàn phụ 

trách 

Số điện 

thoại 

1 
Phạm Hoàng Vũ 

Chuyên 

viên 

Vị Thủy và Châu 

Thành 
0939106668 

2 Trương Thanh Nghị 
Chuyên 

viên 

Long Mỹ và theo 

dõi tình hình bẫy 

đèn 

0986353061 

3 Lương Ngân Hàng 

Xuyên 

Bảo vệ viên 

BVTV 
TX Long Mỹ 0939611626 

4 
Lê Thị Tuyết Nhung 

Bảo vệ viên 

BVTV 
TP Vị Thanh 0972653658 

5 Mai Hoàng Khang 
Bảo vệ viên 

BVTV 
Châu Thành A 0366204999 

6 Nguyễn Lượm Em 
Bảo vệ viên 

BVTV 

Phụng Hiệp và 

TP Ngã Bảy 
0907030406 
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