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Số: 2641/SNN-TTBVTV  

Về việc áp dụng quy trình phòng, 

chống bệnh chết héo trên cây keo 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

Tuyên Quang, ngày 29  tháng 12 năm 2021 

   Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ban quản lý rừng phòng hộ: Na Hang, Lâm Bình; 

- Công ty TNHH lâm nghiệp: Tuyên Bình, Yên Sơn,  

Sơn Dương, Chiêm Hóa;  

- Công ty CP lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi; 

- Công ty CP nguyên liệu giấy An Hoà Tuyên Quang; 

- Công ty lâm nghiệp: Tân Phong, Tân Thành, Hàm Yên. 
 

Quy trình kỹ thuật phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo trên cây keo được 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu từ năm 2017, được Cục Bảo vệ 

thực vật công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Quyết định số 

Quyết định số 2170/QĐ-BVTV-KH ngày 22/11/2021. 

Tại Tuyên Quang, năm 2021 có 57 ha rừng keo tại các huyện: Yên Sơn, Sơn 

Dương, Chiêm Hóa bị nhiễm bệnh chết héo chủ yếu trên diện tích rừng trồng từ 

năm thứ hai đến năm thứ tư, đặc biệt hại nặng ở rừng keo trồng chu kỳ 2, chu kỳ 3. 

Hiện nay, bệnh chết héo đang có xu hướng phát sinh và gây hại tăng. 

Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh chết héo trên cây 

keo, bảo vệ diện tích rừng trồng keo trong sản xuất lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

tăng cường công tác điều tra phát hiện bệnh chết héo trên cây keo; tuyên truyền cách 

nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo theo Quy trình 

kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh chết héo gây hại keo lá tràm, keo lai và keo tai tượng  

được Cục Bảo vệ thực vật công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ thực vật tại 

Quyết định số 2170/QĐ-BVTV-KH ngày 22/11/2021 để các đơn vị quản lý, sản 

xuất lâm nghiệp (chủ rừng) và các hộ trồng rừng trên địa bàn áp dụng sản xuất. 

2. Các Công ty, Ban Quản lý rừng phòng hộ  

Chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các đội sản xuất theo dõi, kiểm 

tra bệnh chết héo cây keo và áp dụng các biện pháp phòng chống, xử lý kịp thời, hiệu 

quả theo đúng Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh chết héo gây hại keo lá tràm, 
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keo lai và keo tai tượng được Cục Bảo vệ thực vật công nhận tại Quyết định số 

2170/QĐ-BVTV-KH, không để bệnh hại lan ra diện rộng, gây thiệt hại đến sản xuất. 

(Có Quyết định số 2170/QĐ-BVTV-KH ngày 22/11/2021  

của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp 

 bệnh chết héo gây hại keo lá tràm, keo lai và keo tai tượng  gửi kèm) 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

3.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các chủ rừng thực hiện tốt công tác điều tra phát 

hiện tình hình phát sinh gây hại và hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, 

chống của bệnh chết héo trên cây keo và các đối tượng gây hại khác trên cây lâm 

nghiệp đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.  

3.2. Chi cục Kiểm lâm 

Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, các Ban Quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển 

rừng phân công cán bộ địa bàn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ thực vật của Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng 

giống cây lâm nghiệp; hướng dẫn phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo và 

sâu, bệnh hại cây lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý.  

3.3. Trung tâm Khuyến nông 

Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm lâm và 

các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh chết héo gây hại keo lá tràm, keo 

lai và keo tai tượng được Cục Bảo vệ thực vật công nhận tại Quyết định số 

2170/QĐ-BVTV-KH ngày 22/11/2021 và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên 

cây lâm nghiệp để người trồng rừng nhận biết sớm và tổ chức phòng, chống đạt 

hiệu quả cao, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng gây thiệt hại cho sản xuất.   

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức thực 

hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật, điện thoại: 0207.3822.752) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Chi cục Kiểm lâm  
- Chi cục Trồng trọt và BVTV   (Thực hiện);   
- Trung tâm Khuyến nông   
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, TTBVTV (DH). 

GIÁM ĐỐC  
 
 

 
 

Nguyễn Văn Việt 
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