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Kinh gui: Ban thu'ô'ng vi Hi Nông dn các huyn, thành phô.
Theo báo cáo Si Nông nghip và Phát trin nông thôn tinh, hin nay rAy lung
tràng trén lüa chét, mi dc san cao tixcmg duGng v1,i Miia 2017. Kt qua xét nghim
virus Lün S9C den trên các mâu Ray lung trãng cho thAy có 44% mu RAy duang tInh
vi virus Lün soc den, cao nhAt trong s các tinh có mu kiêm tra. Nhu 4y nguy ca
büng phát djch bnh Liin s9c den hai liia Müa 2018 i tinh ta là r.t cao.

Uy ban nhân dan tinh dã ra Cong din so: 02/CD-UBND ngày 02 tháng 7 nãm
2018 ye vic phông, chông bnh Lün sQc den hai liia vi Müa 2018. D chü dng
phông, chêng bnh Lün s9c den và han ch tác hai do bnh Lün sc den gay ra, Ban
thutmg vi.i Hi Nông dan tinh yêu cAu Ban thu&ng vit Hi Nông dan các huyn, thành
ph thrc hin tt mt s ni dung cong vic sau:
1. PhM hcip vth Phông nOng nghip và Phát trin nông thOn, tram Bâo v thirc
vt cüa huyn t chirc tp hun, tuyên truyn dn ngui dan nguy ca büng phát djch
vâ tác hal cüa bênh Lün soc den.
2. Xr 1 triêt d lüa chét và cO di, ngun lay virus Lün s9c den sang lüa bang
cách: v sinh dng i-ung thu sach tan du lüa chét, d911 sach cô di yen b yen th,
diing may 1ng to dAm sâu gc ra, Iüa chét, cô dai.
3. Tuyên truyn t9i nguii dan tang cuèng kim tra, giám sat dng rung, thrc
hin các bin pháp phông trir Ray lung trãng, mOi giói truyn bnh Liin sc den, can
cir vào tu'i ma, xác djnh thi dim cAy phun diet trir RAy cho 100% din tIch ma;
phun 100% din tIch lila sa khi liia dugc 1 lá. Tp trung diet RAy lung trAng theo chi
dao cüa UBND các huyn, thành ph&
Nhn duçc cong van nay, d nghj Hi Nông dan các huyn, thành ph t chirc
tuyên truyn, vn dng, trin khai xung các Ca sà hi d thrc hin.

No'i n/ian:
- Nhu kInh giri;
- Ban chi do phông, chng bnh Lñn s9c den tinh
(qua Chi cic Trng tr9t & BVTV tinh)
- Thuông triic tinh hi
- Các ban tinh hôi
- Liru vp, TT DN&HTND.
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