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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng trừ sinh vật gây hại rừng
Trong những năm gần đây sinh vật hại rừng đã xảy ra trên diện rộng tại nhiều địa phương: Sâu róm
thông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La... sâu đo hại keo
tai tượng ở vùng nguyên liệu giấy Tuyên Quang, Vĩnh Phúc; mối hại bạch đàn vùng Tứ giác Long
Xuyên; dịch tuyến trùng làm chết hàng loạt thông 3 lá ở Lâm Đồng, Kon Tum, Thừa Thiên Huế; châu
chấu hại tre, luồng ở Hòa Bình; sâu róm hại rừng phòng hộ chắn sóng ở Sóc Trăng...
Để chủ động phòng trừ sinh vật hại rừng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ
thị:
1. Cục Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp và Trung tâm Khuyến
nông quốc gia triển khai thực hiện:
- Xây dựng quy định về điều tra phát hiện, phòng trừ sinh vật hại rừng; tổ chức tốt công tác phát
hiện, theo dõi, dự báo sinh vật hại rừng theo quy định tại khoản 3, Điều 43 Luật Bảo vệ và Phát triển
rừng.
- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật về phương pháp điều tra, phát hiện, theo dõi, dự
báo sinh vật gây hại rừng và biện pháp phòng trừ cho cán bộ kỹ thuật bảo vệ thực vật đến cấp tỉnh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chi
cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Phát triển
Lâm nghiệp:
- Tổ chức công tác phát hiện, theo dõi, dự báo sâu bệnh hại rừng ở địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ
chủ rừng các biện pháp phòng, trừ; trực tiếp tổ chức phòng, trừ sinh vật gây hại rừng trong trường hợp
có nguy cơ lây lan rộng. Tăng cường áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, coi trọng biện pháp
lâm sinh, biện pháp sử dụng các chế phẩm sinh học diệt sâu, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng
thuốc hóa học; tăng cường khả năng chủ động phòng trừ ổ dịch ngay từ khi còn diện hẹp, tránh để lây
lan thành dịch.
- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật về phương pháp điều tra, phát hiện, theo dõi sinh
vật gây hại rừng và biện pháp phòng trừ cho cán bộ làm công tác bảo vệ thực vật ở cơ sở và chủ rừng.
3. Tập trung triển khai nghiên cứu khảo sát thực nghiệm:
- Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Lâm nghiệp phối hợp tăng cường nghiên cứu về sinh vật
gây hại chủ yếu trên cây lâm nghiệp.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Trung
tâm Khuyến nông và Chi cục Kiểm lâm tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng mô hình áp
dụng các tiến bộ kỹ thuật để truyên truyền và tập huấn cho các chủ rừng.
4. Về kinh phí triển khai:
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a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hoạt động và trình cấp có thẩm
quyền của tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động cho công tác
bảo vệ thực vật trên cây lâm nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương.
b) Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Cục Kiểm lâm xây dựng đề án triển khai công tác khảo sát
thực nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn, công tác tập huấn, tuyên truyền, huấn luyện; Trung tâm
Khuyến nông quốc gia hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh xây dựng kế hoạch
tập huấn cho cán bộ làm công tác bảo vệ thực vật ở cơ sở, chủ rừng và xây dựng mô hình quản lý dịch
hại tổng hợp.
c) Vụ Khoa học Công nghệ đề xuất kinh phí từ các nguồn khác nhau để các Viện nghiên cứu
những nội dung cơ bản về sinh vật chủ yếu gây hại rừng phục vụ công tác chỉ đạo.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các
đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện tốt những nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của mình. báo cáo thường xuyên về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện
Chỉ thị này.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.W;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trực
thuộc T.W;
- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc
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- Lưu VT.
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