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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
 

      Số:         /KH-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền, tập huấn, quản lý giám sát bệnh Lùn sọc đen vụ Xuân 2020 

 

  Vụ Mùa 2019 được sự chỉ đạo quyết liệt trong phòng, chống bệnh Lùn sọc 
đen từ tỉnh đến huyện, xã; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Ngành, các cơ quan 
cũng như mật độ rầy các lứa đầu vụ rất thấp nên bệnh Lùn sọc đen chỉ phát sinh, gây 
hại ở mức độ rất nhẹ. Tuy nhiên nguồn bệnh mang virus vẫn còn tồn tại trên đồng 
ruộng cùng với khí hậu biến đổi rất khó lường nên vẫn còn tiềm ẩn khả năng gây hại 
trong vụ Xuân 2020. 

 Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2020; Để chủ động 
phòng trừ bệnh lùn sọc đen, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất lúa 
trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quản 
lý, giám sát bệnh Lùn sọc đen trong vụ Xuân 2020 như sau: 

 I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Mục đích 

- Chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sản xuất 
lúa vụ Xuân 2020. 

- Bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý dịch bệnh trên cây trồng, nhất là bệnh 
Lùn sọc đen cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp 
các huyện/thành phố, các xã/thị trấn. 

 2. Yêu cầu 

 - Chủ động quản lý, giám sát biến động mật độ Rầy lưng trắng; nghiêm túc 
thực hiện quy định về các đợt thu thập mẫu rầy, mẫu lúa để giám định virus Lùn sọc 
đen làm cơ cở cho chỉ đạo sản xuất kịp thời, hiệu quả. 

 - Bảo vệ an toàn sản xuất và hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.  

3. Nội dung 

3.1. Tập huấn nâng cao nhận thức cán bộ và người sản xuất  

Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý 
bệnh, phòng trừ Rầy lưng trắng cho: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp và 
PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện/thành phố; Ban nông nghiệp các 
xã/thị trấn.  

+ Thời gian hoàn thành trước 25/01/2020 

+ Đơn vị thực hiện: Phòng chuyên môn của huyện, thành phố 

3.2. Thu thập mẫu rầy, mẫu lúa giám định virus gây bệnh lùn sọc đen  

- Thực hiện điều tra định kỳ theo quy định ngành 1 lần/tuần, điều tra bổ sung 1 
lần/tuần. Thu thập mẫu lúa, mẫu rầy 1 lần/tuần tại 3 điểm/huyện, đảm bảo tối thiểu 
có 3 mẫu rầy (ít nhất 20 con rầy/mẫu) và 3 mẫu lúa (3 khóm lúa có biểu hiện bệnh 
Lùn sọc đen); chú trọng thu thập mẫu giám định ở các thời điểm quan trọng và đối 
tượng sau: 
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+ Đợt 1: Từ ngày 13-17/01/2020 lấy mẫu rầy trên lúa chét vụ Mùa, cỏ dại 

họ hòa thảo, Ngô Đông, ruộng mạ gieo sớm để cấy cho diện tích lúa cá, diện 

tích trũng có nước, thùng đào... 

+ Đợt 2, 3: Từ ngày 03-07/02 và 10-14/2/2020 lấy mẫu rầy trên lúa chét vụ 

Mùa, cỏ dại họ hòa thảo, ruộng mạ tồn dư thừa, lúa gieo cấy sớm... 

+ Đợt 4: Từ ngày 24-28/02/2020 lấy mẫu rầy, mẫu lúa trên trên lúa gieo 

cấy sớm, cỏ dại họ hòa thảo... 

+ Đợt 5: Từ ngày 02-06/3/2020 lấy mẫu rầy, mẫu lúa trên lúa, cỏ dại họ 

hòa thảo... 

+ Đợt 6: Từ ngày 16-20/3/2020 lấy mẫu rầy, mẫu lúa trên diện đại trà. 

+ Đợt 7 và 8: Từ ngày 06-10/4 và 13-17/4/2020 lấy mẫu rầy, mẫu lúa trên 

lúa trên diện tích gieo cấy muộn. 

+ Đợt 9: Từ ngày 20-24/4/2020 lấy mẫu rầy, mẫu lúa trên lúa trên diện tích 

gieo cấy muộn. 

- Khi cần thiết sẽ tiếp tục lấy mẫu rầy, mẫu lúa vào cuối tháng 4 và đầu 

tháng 5/2020. 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp, phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố. 

3.3. Thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh lùn sọc đen 

- In ấn và phát tờ rơi cho các hộ sản xuất trong tỉnh: 32.000 tờ rơi; 3 

chuyên mục trên truyền hình; 04 đợt tuyên truyền lưu động. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01-3/2020. 

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Đài 

PT-TH Nam Định, Truyền hình Cáp Nam Định,.... 

3.4. Chủ động phòng trừ các lứa rầy 

- Căn cứ vào tình hình dịch hại và kết quả giám định virus để quyết định 

phòng trừ các lứa rầy; 

- Quản lý chặt chẽ di trú và rầy lứa 1 trong tháng 3 (lứa quan trọng nhất); 

lứa 2 từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5; lứa 3 từ tháng 5 - đầu tháng 6, phân tích, so 

sánh với các vụ trước, năm trước để quyết định biện pháp xử lý.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp & PTNT 

 - Giao Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật xây dựng nội dung tuyên 

truyền, hướng dẫn quy trình thâm canh lúa Xuân trong điều kiện nguy cơ  dịch 

bệnh; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông và các địa phương tổ 

chức tuyên truyền hướng dẫn cho người dân bằng nhiều hình thức (phát tờ rơi, 

loa tuyên truyền lưu động...); 
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- Xây dựng chi tiết quy trình về thâm canh lúa Xuân 2020; làm tốt công tác 

giám sát xử lý nguồn bệnh và môi giới truyền bệnh; điều tra phát hiện rầy qua 

đông, rầy di trú, rầy trên mạ và các lứa rầy trong vụ; thường xuyên lấy mẫu rầy, 

mẫu lúa để giám định virus; hướng dẫn loại thuốc và kỹ thuật sử dụng thuốc trừ 

rầy, kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc. 

Chủ động tham mưu, hướng dẫn các biện pháp chỉ đạo phòng, trừ bệnh 

đảm bảo hiệu quả, kịp thời theo biến động mật độ Rầy và kết quả phân tích mẫu 

Rầy, lúa trên đồng ruộng; hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, nhất là các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; xử lý nghiêm việc kinh 

doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng; chấn chỉnh hộ kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật tự ý bán thuốc không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. 

 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 - Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh 

lùn sọc đen; Xây dựng kế hoạch phòng, trừ bệnh lùn sọc đen vụ Xuân 2020. 

 - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân và các hộ kinh doanh vật 

tư nông nghiệp qua hệ thống loa truyền thanh về tính chất nguy hiểm của bệnh 

Lùn sọc đen và các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh để người dân biết, 

hiểu và tự giác thực hiện. 

 - Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

thực hiện nghiêm túc quy định lấy mẫu rầy, mẫu lúa gửi về Sở Nông nghiệp & 

PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để giám định virus làm cơ sở 

chỉ đạo sản xuất kịp thời, hiệu quả. 

 - Chỉ đạo các đơn vị có chức năng liên quan tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 

kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. 

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát đồng ruộng và thường xuyên báo 

cáo về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh Lùn sọc đen về Sở Nông 

nghiệp & PTNT. 

 3. Các ngành chức năng của tỉnh 

 Các ngành chức năng của tỉnh (Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Nam Định) tăng cường, thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT 

và các địa phương trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra thị trường cung ứng 

vật tư nông nghiệp.  

 4. Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định 

 Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và PTNT, các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường 

xuyên đến người dân về tác hại của bệnh Lùn sọc đen và biện pháp chủ động 

phòng trừ dịch bệnh. 
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 III. ĐỀ NGHỊ 

1. Trân trọng báo cáo và đề nghị UNBD tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí 

từ ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn và quản lý giám sát 

bệnh Lùn sọc đen. 

2. Đề nghị Sở Tài chính căn cứ Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, quản lý 

giám sát bệnh lùn sọc đen phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng dự 

toán kinh phí hỗ các hoạt động phòng chống dịch bệnh theo quy định, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện. 

 3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh 

tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các địa phương trong 

công tác tuyên truyền, vận động nông dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp 

chủ động phòng, chống dịch bệnh Lùn sọc đen./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đ/c P.Chủ tịch UBND tỉnh PTK;       
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;                      (để báo cáo)  
- VP UBND tỉnh; 
- Các đ/c lãnh đạo Sở; 
- Các Sở: TC, TT&TT, CA tỉnh; 
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định; 
- Các đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn TN); 
- Các đơn vị liên quan thuộc Sở; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 
- UBND; Phòng NN&PTNT các huyện, TP; 
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, TP; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

   KT. GIÁM ĐỐC 
   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

   

 

 

 Nguyễn Sinh Tiến 
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