ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5638 /UBND-NN
V/v tập trung thực hiện các biện
pháp phòng, trừ bệnh khảm lá
sắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thị xã Nghi Sơn.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay bệnh
khảm lá sắn đang xảy ra tại 05 huyện là Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh,
Ngọc Lặc và Thọ Xuân, làm trên 1.975 ha sắn bị nhiễm bệnh. Đây là loại bệnh
nguy hiểm do chủng virus Sri Lankan Cassava Mosiac Virus (SLCMV) gây ra
đối với cây sắn nhưng chưa có thuốc phòng, trừ; bệnh lây lan bằng 2 con đường
là qua hom giống và đối tượng bọ phấn trắng (môi giới truyền bệnh); dự báo
trong thời gian tới, bệnh khảm lá sắn có khả năng lây lan nhanh trên diện rộng.
Để kịp thời phòng, trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến
mức thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra cho người trồng sắn, Chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Nghi Sơn
- Khẩn trương rà soát, xác định phạm vi và mức độ gây hại của bệnh
khảm lá sắn trên địa bàn để khoanh vùng và chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện
pháp phòng, trừ bệnh theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; tổ chức sản xuất sắn nguyên liệu theo đúng kế hoạch đã được giao tại
Quyết định số 4790/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đối với những diện tích sắn có tỷ lệ bệnh < 70% số cây bị nhiễm bệnh,
tiến hành nhổ cây bị bệnh, thu gom, đốt và trồng dặm lại bằng giống sắn có
nguồn gốc rõ ràng, sạch bệnh; những diện tích sắn có tỷ lệ bệnh > 70% số cây bị
nhiễm bệnh phải nhổ toàn bộ ruộng, thu gom, đốt. Trước khi nhổ bỏ, tiêu hủy
cần tiến hành phun trừ bọ phấn trắng; chỉ đạo, hướng dẫn chuyển sang cây trồng
mới, cây trồng khác ít nhất 1 vụ để cắt nguồn bệnh lây nhiễm; đồng thời, tăng
cường quản lý nguồn giống sắn đưa vào trồng dặm, trồng mới; kiên quyết không
để người dân sử dụng những giống đã nhiễm bệnh.
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ người dân về cách nhận biết bệnh
khảm lá sắn, bọ phấn trắng và biện pháp phòng, trừ; kịp thời báo cáo về Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn những khó khăn, vướng mắc để tổng hợp,
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác phòng,
trừ bệnh khảm lá sắn tại các địa phương; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và
kịp thời tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết các vấn
đề phát sinh theo quy định.
- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND các
huyện, thị xã chủ động giám sát, lấy mẫu, gửi giám định nhanh virus gây bệnh
khảm lá sắn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh; phân công cán bộ bám sát cơ
sở để phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình bệnh và tổ chức các giải pháp phòng,
trừ bệnh kịp thời. Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh khảm lá sắn an toàn,
hiệu quả trong năm 2021 và các năm tiếp theo, trình duyệt theo quy định.
- Phối hợp với Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các
địa phương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình và mức độ
nguy hiểm của bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh, các biện pháp phòng, trừ để
người dân biết và chủ động thực hiện đạt hiệu quả cao.
3. Đề nghị các nhà máy, doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn trên địa bàn
tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tốt việc phòng, trừ
bệnh khảm lá sắn trên vùng nguyên liệu của đơn vị mình; lựa chọn các giống
mới, kháng bệnh đưa vào xây dựng các mô hình; đồng thời, hỗ trợ người dân
ứng trước giống, vật tư để tái sản xuất, đảm bảo nhu cầu nguyên liệu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các nhà máy, doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn
(do Sở Nông nghiệp và PTNT sao gửi);
- Lưu: VT, NN. (203.2021)
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