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ĐIỆN KHẨN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: 

 

 

-  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long;  

-  Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và 

Công nghệ, Văn hóa thông tin;  

-  Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam,  Đài truyền hình Việt 

Nam, Báo Nhân dân.  

 

Số: 207/TTg-NN, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

Hiện nay, ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long có hàng chục ngàn ha lúa vụ đông 

xuân, vụ 3 đang bị nhiễm rầy và bệnh đạo ôn, trong đó có hàng ngàn ha nhiễm nặng rầy nâu. 

Mật độ rầy phổ biến 3000 con /m
2
, nơi cao 5000 - 6000 con/m

2
, cá biệt trên 10.000 con /m

2
. 

Mặc dù các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các biện pháp 

dập, phòng chống dịch, nhưng do mật độ rầy quá cao nên đã có một số diện tích bị cháy đặc 

biệt là trên các giống lúa nhiễm nặng. Theo dự báo của cơ quan bảo vệ thực vật thời gian tới 

sẽ có đợt rầy non nở rộ, mật độ rầy cao tương tự đợt vừa qua và sẽ gây hại trà lúa đông xuân 

muộn giai đoạn trỗ bông, nếu không được phòng trừ kịp thời, rầy có khả năng gây cháy trên 

diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất và sản lượng lúa đông xuân. Để chủ động 

dập tắt rầy nâu và bệnh đạo ôn không để lây lan, Thủ tướng Chính phủ chị thị:  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo 

và huy động mọi nguồn lực tại địa phương, phát động toàn dân tham gia chiến dịch dập tắt 

rầy nâu, cứu lúa theo chỉ đạo cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan 

bảo vệ thực vật địa phương, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm soát việc kinh 

doanh thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương, nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi 

dụng dịch bệnh để tăng giá và bán thuốc giả, thuốc kém phẩm chất; chủ động sử dụng nguồn 

kinh phí dự phòng ngân sách địa phương năm 2006 về thiên tai dịch bệnh để hỗ trợ ngay việc 

mua hóa chất bảo vệ thực vật và chi phí cho công tác phòng chống dịch.  

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

vùng đồng bằng sông Cửu Long và cơ quan bảo vệ thực vật các cấp tổ chức thực hiện có hiệu 

quả công tác dập tắt dịch, bệnh, nhất là các tỉnh đang bị nhiễm rầy nâu nặng; chỉ đạo các công 

ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cung ứng đầy đủ thuốc đặc hiệu để dập tắt dịch rầy nâu, 

bệnh đạo ôn và các đối tượng gây hại khác; tổ chức tốt công tác dự tính, dự báo tình hình rầy 

nâu và các loại sâu, bệnh khác và thông báo kịp thời cho các địa phương và nhân dân biết để 

chủ động dập tắt dịch và phòng trừ; hướng dẫn nông dân chuyển đổi mùa vụ sản xuất và sử 

dụng cơ cấu giống lúa phù hợp có năng suất, chất lượng cao, ít có khả năng bị nhiễm rầy nâu, 

sâu bệnh khác.  

3. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long thông tin kịp thời dự 

báo tình hình rầy nâu, sâu, bệnh và các biện pháp phòng trừ để mọi người dân chủ động dập 

tắt và phòng trừ dịch bệnh đạt kết quả. 



 

 

 

 

Nơi nhận:  

-  Như trên;  

-  Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;  

- VPCP:BTCN, các PCN: Nguyễn Công Sự, 

Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toán, các Vụ: 

KTTH, KH, VX, TH;  

-  Người Phát ngôn của Thủ tướng;  

-  Lưu VT, NN (3).  

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

(đã ký) 

Nguyễn Tấn Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


