
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 Số: 771/SNN-TTBVTV 

V/v thực hiện phòng, chống một số 

 bệnh hại trên cây ăn quả có múi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     
 

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 5 năm 2021 

  
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 788/BVTV-TV ngày 23/4/2021 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc ban hành Quy trình kỹ thuật phòng, chống một số bệnh hại trên 

cây có múi.  

Trong những năm gần đây, bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh 

Tristeza xuất hiện, gây hại trên các loại cây ăn quả có múi (cam, bưởi, chanh...) 

tại các vùng sản xuất trong tỉnh; việc phòng trừ các đối tượng gây hại trên gặp 

rất nhiều khó khăn. Để kịp thời, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong 

phòng, chống sâu bệnh hại, bảo vệ năng suất, sản lượng cây ăn quả có múi trên 

địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo 

- Các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn 

thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng quy trình kỹ thuật 

quản lý tổng hợp bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh Tristeza hại cây có 

múi theo nội dung Văn bản số 788/BVTV-TV ngày 23/4/2021 của Cục Bảo vệ 

thực vật. 

(Có văn bản và quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh Greening, bệnh 

vàng lá thối rễ, bệnh Tristeza hại cây có múi kèm theo). 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

+ Tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo dịch hại trên cây có múi, 

đặc biệt bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh Tristeza; rà soát và tổng hợp 

diện tích bị nhiễm dịch hại theo thông báo dịch hại định kỳ 7 ngày/01lần;  

+ Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn nhân dân 

phòng trừ các loại dịch hại trên cây có múi đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phân công cán bộ tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo, tổng 

hợp diện tích nhiễm dịch hại trên cây có múi trên địa bàn tỉnh; 
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- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức 

phòng trừ kịp thời các loại dịch hại trên cây có múi.  

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây 

dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nhận biết và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh 

Tristeza trên cây có múi kịp thời, hiệu quả. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố phổ biến 

quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh Greening, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh 

Tristeza trên cây có múi cho nhân dân, kết hợp với các đợt tập huấn kỹ thuật theo 

mùa vụ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (P/h thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các Phó Giám đốc Sở;  
- Phòng NN và PTNT các huyện;                   
- Phòng Kinh tế TP;                               P/h thực hiện 
- Trung tâm Dịch vụ NN các huyện, TP; 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 
- Trung tâm Khuyến nông;       Thực hiện 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  P/h thực hiện 
- Trang Thông tin điện tử Sở;  
- Lưu: VT, TTBVTV (Hương). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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