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KInh giri: 

- Các phông, ban, dan vj cp thj lien quan; 
- UBND phuông Nghi Hôa, Nghi Hu'ang, Nghi Thu. 

Vii Xuân näm 2022 toàn thj xã gieo cay dat  trên 105 ha hia, dang vào thai 

k' ôm dông - tr, day là thai dim quan tr9ng có nghia quyt djnh den näng sut 

và san luçmg 1iia vi Xuân. Do diu kin thè'i tit din bin phirc tap, trong thô'i 

gian 1iia tr có xen kë các dçt không khI lanh  kern theo mua m, sang sóm có 

suong mu rt thun lçi cho sâu, bnh hti liia phát sinh phát trin, dc bit là bnh 

dao on c bong, lem lép hat, bac  là, dm s9c vi khun... có nguy co phát sinh trên 

din rng gay ra thit hai  lrn dn nãng sut, san luçmg liia Xuân nu khOng duçc 

phát hin, chi dto phông tri1r kjp thii, hiu qua. 

D htn ch dn mtrc thp nht thit hai  do sâu, bnh gay ra, bão v thành 

cOng san xut 1iia viii Xuân näm 2022, UBND thj xã yêu cu Thu tru&ng các 

phông, ban, don vj cp thj lien quan, Chü tjch LTBND các phumg san xut nOng 

nghip, thrc hin các ni dung sau: 

1. U ban nhân dan các phu'b'ng 

- Tp trung chi dto phông, trü sâu, bnh nhât là bnh do on c bong, lem 

lép hat, bac lá và dm sc vi khu.n. Phân cOng can b khuyn nông barn rung d 

theo dOi tInh hInh sâu bnh hai  1tia vâ t chrc phông trui theo hithng dn cña co 

quan chuyên mOn. 

- Tang cuèng cong tác tuyên truyên trên các phuang tin thông tin dai 

chüng, nht là h thng truyên thanh cüa phrnmg v nguy Co cüa sâu, bnh hai, 

tránh tInh trng chü quan d sâu bnh lay lan trên din rng. 

- PhuO'ng nào thiêu quyêt lit trong chi dao,  dê sâu bnh lay lan gay hai  trên 

din rng, gay thit hai  dôi vó'i san xuât thI Chu tjch UBNID phuô'ng do phài chju 

trách nhiêm truO'c Chñ tich UBND thi xã. 



2. Phông Kinh tê 

T chüc kim tra, dc dc, chi do cong tác phông trir sâu, bnh hai  lüa ti 

các phung, dc bit di vth bnh do on c bong, lem lép hat, btc lá vâ dm sc 
vi khuAn. 

3. Trung tam djch vt1 nông nghip thj xa 

- Phân cong can b barn Co s& d kim tra dánh giá tInh hInh 1iia tr& dir 

tInh, dir báo và cãnh báo nguy co', mirc d gay hi cüa sâu bnh, nht là bnh do 

on c bong, lern lép hat, bc là và dm sc vi khun. Phi hgp vi các dja phuo'ng 

d huó'ng din, chi dto nông dan th chüc phông trr kjp thi, hiu qua. 

- Phi hcip chat ch ci các co quan thông tin di chi'ing dê tang cuô'ng cOng 

tác thông tin v tInh hInh sâu, bnh hi và các bin pháp phông tth. 

4. Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông th1 xã 

PhM hçp các Co quan chuyên mon d khuyn cáo, tuyên truyn nOng dan 

thirc hin tt các bin pháp phông trr sâu, bnh hi 11ia. Dua tin nh&ng dja 

phuang, don vj, cá nhân lam t& và nhmg dja phuong, don vj lam chua t& d biu 

duo'ng và dOn dc nhc nhâ kjp thai. 

UBND thj xà yêu cu Thu trung các phông, ban, don vj cap thj lien quan, 

Chu tjch UBND các phuô'ng nghiêm tuc thirc hin ni dung trên./. 

Nc! n/ian: 
- Nhu trên; 
- Sâ NN và PTNT Ngh An (b/c); 
- TT Thi iiy, IT HDND Thi xä (b/c); 
- ChU tjch UBND Thj xã (b/c); 
- Lu'u VT, KT

,7
. 

TM. UY BAN rHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

Hoàng Van Phñc 


	Page 1
	Page 2

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2022-04-25T09:01:35+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




