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Kính gửi:  

  

 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thời gian gần đây, tình trạng bệnh khảm lá sắn xuất hiện rải rác ở một 

số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã làm ảnh hướng đến năng suất, chất lượng 

và thu nhập của người dân. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số 

hộ dân sử dụng các loại giống cũ, giống đã nhiễm virus gây bệnh khảm lá để 

tiếp tục canh tác. Bên cạnh đó, diện tích đất trồng sắn của người dân canh tác 

qua nhiều năm, không có các biện pháp xử lý đất dẫn đến tiềm ẩn nhiều loại 

virus trong đất có khả năng gây bệnh trên cây sắn,…Đặc biệt là hiện nay chưa 

có thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ virus gây bệnh và chưa có giống sắn 

kháng bệnh khảm lá. 

Dự báo trong thời gian tới, bệnh khảm lá sắn có khả năng phát sinh và 

gây hại tại các địa phương trên địa bàn huyện. Để kịp thời ngăn chặn bệnh lây 

lan ra diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra cho 

người trồng sắn, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp cho 

nhân dân nhận biết triệu chứng, nguyên nhân, tác hại của bệnh khảm lá sắn 

nói riêng và các loại sâu bệnh hại cây trồng nói chung và biện pháp phòng trừ 

theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh(1) để người dân biết, chủ động trong 

công tác phòng, ngừa dịch bệnh trên cây sắn. Đặc biệt trong thời gian chuẩn 

bị sản xuất vụ sắn mới cần tăng dày thời lượng, nội dung tuyên truyền tại các 

cuộc họp của xã, thôn và trên hệ thống loa đài truyền thanh, Zalo nội bộ, 

trang mạng xã hội của địa phương. 

- Khuyến cáo các hộ trồng sắn tuyệt đối không mua bán, trao đổi hom 

giống không có nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng giống sắn đã nhiễm bệnh 

khảm lá virus để trồng. Thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn, cán bộ 

thôn và các hộ sản xuất sắn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý 

bệnh kịp thời, không để lây lan diện rộng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc mua bán giống 

sắn trên địa bàn, khuyến cáo phát triển các giống sắn kháng bệnh khảm lá cao 

                                                 
(1) Quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn theo Công vắn số 1605/BVTV-TV ngày 21/7/2017 của 

Cục bảo vệ thực vật; Công văn số 622/TT-CLT ngày 29/5/2019 của Cục Trồng trọt về ban hành quy trình canh 

tác sắn, quy trình sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá và quy trình tự sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá;…  
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đã được Viện Di truyền khuyến cáo sử dụng như HN1, HN3, HN5, HN36, 

HN80, HN97. Đồng thời, kiên quyết tuyệt đối không cho trồng đối với các 

loại giống sắn nhiễm bệnh nặng (nhất là giống sắn HL-S11 nhiễm bệnh rất 

nặng) hoặc mua giống từ nơi đang nhiễm bệnh nặng về trồng không rõ nguồn 

gốc để ngăn chặn bệnh lan truyền; chỉ đạo tiêu hủy ngay khi phát hiện và xác 

minh nguồn gốc để xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong 

công tác phòng, chống, khống chế bệnh khảm lá sắn, xử lý nghiêm trách 

nhiệm người đứng đầu địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm, chủ quan, lơ 

là để xảy ra dịch bệnh khảm lá sắn phát sinh, lây lan trên diện rộng thuộc địa 

bàn quản lý. 

- Tuyên truyền nhân dân thường xuyên kiểm tra ruộng sắn khi phát hiện 

bọ phấn trắng ở ngưỡng quy định thì phun thuốc hoá học để diệt trừ, nên 

dùng các loại thuốc có hoạt chất Pymetrozine (min 95%) như: Chess 50WG; 

Longanchess 50WG,70WP, 700WG, 750WG; Sagometro 50WG, Schezgold 

500WG, 750WG;... hoặc hoạt chất Dinotefuran (min 89%) như: Chat 20WP; 

Cheer 20WP; Cyo super 200WP; Diny 20WP; Newoshineu 200WP; Oshin 

1GR, 20WP, 20SG, 100SL; Sida20WP. 

- Trong trường hợp xảy ra ở những địa phương có nhiều diện tích sắn 

nhiễm bệnh nặng, vận động nhân dân thu hoạch sớm đối với những diện tích 

có thể thu hoạch được (diện tích sắn lưu vụ, trái vụ khi nhà máy mì thu mua), 

đối với diện tích sắn trồng mới ở giai đoạn cây con phát triển thân lá tiến 

hành phun thuốc trừ bọ phấn sau 3 -7 ngày tiến hành nhổ bỏ, thu gom tiêu 

hủy, chuyển đổi canh tác các loại cây khác để tránh lây lan và thiệt hại.  

- Trường hợp xuất hiện bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn cần báo 

cáo ngay về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp huyện). Đồng thời, thực hiện các biện pháp tiêu hủy, phòng 

trừ bệnh theo quy trình kỹ thuật phòng, chống bệnh khảm lá sắn tại Công văn, 

hướng dẫn của Trung ương, tỉnh nêu trên. 

- Các địa phương khi đã xuất hiện bệnh khảm lá gây hại trên cây sắn 

khẩn trương báo cáo về UBND huyện và thành lập Ban Chỉ đạo phòng trừ 

bệnh khảm lá sắn theo Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 29/11/2018 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá virus 

hại sắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

- Hướng dẫn các địa phương quản lý nguồn giống sắn do các cơ sở, tổ 

chức, cá nhân kinh doanh giống sắn trên địa bàn, nhất là các nguồn giống từ  

ngoài tỉnh, kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm (nếu có); chuyển đổi cây trồng khác trên diện tích sắn thường 

xuyên nhiễm bệnh và trên đất trồng sắn kém hiệu quả. 

- Thường xuyên phối hợp với UBND các xã, thị trấn nắm bắt tình hình 

và diễn biến của bệnh khảm lá sắn. Hướng dẫn các địa phương triển khai các 

biện pháp phòng trừ theo Quy trình kỹ thuật, hướng dẫn của ngành cấp trên. 
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, 

trừ bệnh khảm lá sắn tại các địa phương có dịch bệnh xảy ra. 

- Giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thường xuyên nắm bắt 

tình hình và tổng hợp báo cáo của các địa phương về diễn biến của bệnh 

khảm lá sắn trên địa bàn (nếu có) để lồng ghép vào báo cáo giao ban hàng 

tuần của UBND huyện.  

3. Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện: Phối hợp Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn kịp thời thông 

tin, tuyên truyền các giải pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn  để giúp người 

dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Tăng cường công tác phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống sinh vật hại cây trồng trên đia bàn huyện, nhất là bệnh khảm lá 

do Vius trên cây sắn theo chỉ đạo của tỉnh(2), của huyện. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp dự báo tình 

hình dịch bệnh trên cây trồng để kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo 

triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng trừ bệnh hại trên cây trồng có nguy 

cơ phát sinh trong thời gian đến; hướng dẫn người nông dân sử dụng giống 

cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, vệ sinh đồng ruộng, bố trí thời vụ, sử 

dụng phân bón hợp lý và các biện pháp khác thân thiện với môi trường nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, tăng sức chống 

chịu, hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại, bảo vệ và phát 

triển sinh vật có ích. 

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện theo chỉ đạo này, đồng thời tổng 

hợp và định kỳ tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình phòng, chống dịch 

bệnh khảm lá sắn gửi cấp trên theo quy định 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h);  

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện (ph);   

- Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện (đưa tin);                                 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuỷ 

 

                                                 
(2) Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống sinh vật hại 

trên cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh 
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