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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2006

CHỈ THỊ
Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn
và bệnh lùn xoắn lá hại lúa trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Từ vụ ñông xuân 2005 - 2006, rầy nâu ñã bộc phát gây hại trên lúa tại các tỉnh
vùng ñồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục phát sinh gây hại lúa trong vụ hè thu
2006. ðặc biệt, các bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa do rầy nâu lan truyền ñã gia
tăng gây hại nặng trong vụ hè thu năm nay. Theo báo cáo của Ban chỉ ñạo phòng,
chống rầy nâu các tỉnh vùng ñồng bằng sông Cửu Long, tại các tỉnh miền Tây hiện
nay tổng diện tích lúa hè thu và lúa mùa bị nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá
(loại bệnh do rầy nâu truyền bệnh và hiện chưa có thuốc trị) phát triển trên ñồng
ruộng khá lớn khoảng 60.000 ha (vàng lùn, lùn xoắn lá). Rầy nâu vẫn còn ñang tiếp
tục nở rộ vào khoảng giữa tháng 8 sẽ là nguồn rầy có khả năng mang mầm bệnh rất
cao. ðặc biệt nghiêm trọng là phân bố bệnh không chỉ giới hạn tại ñồng bằng sông
Cửu Long mà ñã lây lan do rầy theo hướng gió Tây Nam gây hại trên vụ lúa hè thu
tại một số tỉnh miền ðông Nam bộ: Lâm ðồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, ðồng Nai.
Thực hiện Chỉ thị số 30/2006/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn
lá trên lúa và Thông báo số 3590/TB-BNN-VP ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/2006/CT-TTg
ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ
thị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện,
phường - xã - thị trấn có sản xuất nông nghiệp và các ñơn vị liên quan trên ñịa bàn
thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các việc sau ñây:
1. Ban Chỉ ñạo phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và bệnh lùn xoắn lá cấp thành
phố và quận - huyện nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng
lùn, lùn xoắn lá trên lúa và xây dựng các biện pháp cấp bách nhằm thực hiện nghiêm Chỉ
thị số 30/2006/CT-TTg, ngày 11 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
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2. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
2.1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và quận ven ngoại thành trực tiếp
chỉ ñạo công tác phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và bệnh lùn xoắn lá nhằm
ngăn chặn, xử lý kịp thời, không ñể xảy ra dịch bệnh bộc phát trên ñịa bàn.
Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên ñịa bàn, khi ñược cơ quan chuyên môn phát hiện
báo cáo, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có sản xuất lúa ra quyết
ñịnh xử lý tiêu hủy các ruộng lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá theo công văn số
1912/BNN-BVTV ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn về khung chính sách phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và bệnh lùn xoắn lá.
2.2. Chủ trì phối hợp với ngành nông nghiệp (Bảo vệ thực vật, Khuyến nông),
chỉ ñạo các phường - xã và các ñơn vị liên quan rà soát toàn bộ tình hình rầy nâu và
bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại ñịa phương và thực hiện theo Chỉ thị của Ủy ban nhân
dân thành phố và kế hoạch phòng, chống rầy nâu của Ban Chỉ ñạo cấp thành phố.
2.3. Ủy ban nhân dân các huyện và quận ven ngoại thành có biện pháp tuyên
truyền sâu rộng, ñưa nội dung phòng, chống dịch rầy nâu - bệnh hại lúa vào sinh hoạt
thường xuyên ở xã, ấp, tổ nhân dân; ñảm bảo thông tin ñến tận người dân ñể nâng cao
ý thức cảnh giác, bảo vệ sản xuất.
2.4. Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các xã - phường tích cực kiểm tra, vận ñộng tiêu
hủy hoặc chuyển ñổi cây trồng khác nhằm hạn chế dịch bệnh hại lúa lây lan, báo cáo
về Ban Chỉ ñạo cấp thành phố vào thứ tư hàng tuần.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
3.1. Thông báo các ñịa chỉ, số ñiện thoại ñường dây nóng ñể người dân cung cấp
thông tin khi phát hiện những ruộng lúa có mật số rầy nâu - bệnh hại lúa hoặc khai
báo khi có dịch xảy ra.
3.2. Chỉ ñạo Chi cục Bảo vệ thực vật khẩn trương tổ chức thực hiện các biện
pháp nghiệp vụ, chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch rầy nâu - bệnh hại lúa
như thực hiện công tác giám sát rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; hướng
dẫn cho người nông dân thường xuyên thăm ñồng phát hiện rầy nâu - bệnh hại lúa và
thực hiện qui trình phòng trừ; chuẩn bị ñầy ñủ bình bơm dự phòng dập dịch, tiêu hủy
ruộng lúa khi bệnh nặng.
3.3. ðối với các cơ sở nhân giống lúa tích cực chuẩn bị nguồn giống kháng rầy,
phục vụ gieo sạ bổ sung vụ ñông xuân sớm trên những vùng chưa có ñiều kiện
chuyển ñổi cây trồng.
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3.4. Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Hội Nông dân thành phố, các sở - ngành liên
quan và các quận - huyện kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân,
kinh phí hoạt ñộng Ban Chỉ ñạo huyện - quận, xã - phường và vận ñộng nông dân
chuyển ñổi theo Quyết ñịnh số 97/2006/Qð-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 và
Quyết ñịnh số 105/2006/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân
thành phố về chính sách chuyển ñổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai ñoạn 2006 - 2010.
3.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên cập nhật, theo dõi
diễn biến rầy nâu - bệnh hại lúa tại thành phố, trong vùng ñồng bằng sông Cửu Long
và ðông Nam bộ nhằm kịp thời ñối phó với tình hình rầy nâu và dịch bệnh.
3.6. Vận ñộng các ñơn vị kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tham gia công tác
phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên ñịa bàn thành phố.
4. Sở Văn hóa và Thông tin:
Phối hợp Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Giáo dục và ðào tạo, các sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ ñạo các cơ quan thông tin ñại chúng ñưa tin, tuyên truyền ñể nông dân
nhận thức ñúng về dịch rầy nâu - bệnh hại lúa, nâng cao tính chủ ñộng thực hiện các
biện pháp phòng trừ có hiệu quả.
5. Sở Giáo dục và ðào tạo:
Tổ chức phổ biến tuyên truyền ñến các học sinh ở khu vực các huyện ngoại
thành thông qua các hình thức hoạt ñộng ngoại khóa, sinh hoạt tại lớp học, nhà
trường ñể tăng cường cảnh giác với rầy nâu và dịch bệnh hại lúa.
6. Sở Tài chính:
6.1. Bố trí ñủ kinh phí, kịp thời ñể mua trang thiết bị an toàn lao ñộng, bình
bơm, dụng cụ và các hoạt ñộng phòng, chống dịch khác theo kế hoạch của Ban Chỉ
ñạo phòng trừ rầy nâu - bệnh hại lúa ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
6.2. Hướng dẫn các sở - ngành, quận - huyện lập dự toán kinh phí phòng, chống
dịch; tổ chức thực hiện cấp phát, thanh quyết toán và kiểm tra việc thực hiện kinh phí,
ñảm bảo các yêu cầu công tác hoạt ñộng phòng, chống dịch rầy nâu - bệnh hại lúa
theo kế hoạch ñã ñược phê duyệt.
7. Sở Thương mại:
Chỉ ñạo Chi cục Quản lý thị trường khẩn trương phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực
vật, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, lực lượng Công an, tăng cường lực lượng kiểm
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tra các cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, xử phạt nghiêm các trường hợp tăng giá
thuốc, mua bán thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, thuốc giả, thuốc kém chất lượng…
8. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ðoàn thể thành
phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân quán triệt và thực hiện tốt
kế hoạch hành ñộng ñối phó với dịch rầy nâu - bệnh hại lúa theo Chỉ thị của Thủ
tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. Việc quán triệt và triển khai kế
hoạch hành ñộng phòng, chống dịch rầy nâu - bệnh hại lúa ñược xác ñịnh là một
nhiệm vụ cấp bách góp phần ñảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cần phải huy
ñộng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ñể thực hiện khi có công bố dịch.
ðể ngăn chặn, xử lý kịp thời và phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, bệnh lùn
xoắn lá trên ñịa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các
sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị
trấn, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.
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