
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

TH4 XA CIYA LO Oc Ip - Tir do - Hinh ph tic 
S& / UBND-KT Cjèa Lô, ngày tháng nàm 2020 
V/v t.p trung thirc hin các 

giái pháp phông trr sâu,bnh 
hai itia vu Xuân 2020 

KInh g1ri: - UBND phung Nghi Hôa, Nghi Hrng, Nghi Thu; 

- Trim Trng tr9t & Báo v thrc vet; 

- Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông. 

Hin nay lüa Xuân 2020 dang vào thii kS'  tr  dai  trà, day là th&i diem quan 
tr9ng có nghia quyt djnh dn nAng suAt và san lucmg itia v1i Xuân. Do diu kin 
thri tit din bin phüc tp, trong thi gian itia tr Co xen kë các dqt không khI 
1inh kern theo mua Am kéo dài rAt thun igi cho sâu, bnh phát sinh gay hai  nng, 
dc bit là bnh dao  on cô bong, 1cm lép hat,  khô vAn, rAy... có th gay ra thit hai 
lan dn näng suAt, san 1uçing hia nu không duqc phát hin, chi dao  phOng trü kjp 
thai, hiu qua. 

D han  ch dn mtic thAp nhAt thit hai  do sâu, bnh gay ra, bâo v thânh 

cong san xuAt ltia vçi Xuân näm 2020, ChU tjch UBND thj xâ yêu cAu Chti tjch 

UBND các phuâng, Tram tnrang Tram  trng trçt & Báo v thirc vt Ccra Lô thrc 

hin t& các ni dung sau: 

1. UBND các phu'ông 

- Huy dng câ h th6ng chInh trj vâo cuc d tp trung chi dao  phông, tth 

sâu, bnh nhAt là bnh do on c bong, 1cm lép hat  ttr nay dn 30/4/2020. 

- Tang cithng cong tác tuyên truyn trên các phucng tin thông tin dai 

chüng; nhAt là h thng truyn thanh cUa phuäng v nguy co ctia sâu, bnh hai  và 

các bin pháp phông trr theo khuyn cáo ciLia Tram  trng tr9t & Bão v thirc vt 

d nông dan bit và t6 chi'rc phông tth hiu qua. Tránh tInh trng chü quan không 

phông, tth theo khuyn cáo chi dao  cCja co quan chuyên mon. 

2. Trim Trông tr9t & Bão v thu'c vt 

- Barn sat co so d diu tra, phát hin, dir tInh, dir báo chInh xác nhung din 

tIch cAn phông trü; nhAt là di vOi bñh dao  on c6 bong, 1cm lép hat.  Thông báo 

kjp thai d các dja phtxcing, nông dan t chirc phOng triLr hiu qua. 

- Phi hçp cht chë cOi các cc quan thông tin dai  chting d tang ci.thng Cong 

tác thông tin v tInh hInh sâu, bnh hai  và tuyên truyn, khuyn cáo, huOng dn 

nông dan các bin pháp phOng triLr kjp thai hiu qua. 



3. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông 

Tang ci.thng thai 1ung d khuyn cáo, tuyén truyn nông dan thirc hin t& 
cáe bin pháp phông trir sau, bnh hi do co quan chuyên mon d ra. Di.ra tin 
nhCnig dla  phi mg, don vj, cá nhân lam tM và nh&ng dja phtrcxng, don vj lam chiia 
t& d biu duong khen thithng và don dC nhc nba kjp th&i. 

Nhn discic Cong van nay, yêu cu Chü tjch UBND các Phi.thng, thu tri.ràng 
the phông, ban, ngành lien quan nghiêm the thirc hin ni dung trên./_ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Vö Van Hung 

]Voi u/ian: 

- Nhtr trên; 
- Si NW và PTNT Ngh An (b/c); 
- U Thi ñy,TT HDND Thi xã (b/c); 
- Chü tjch UBND Thj xà (b/c); 
- Luu VT, KT. 
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