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Vĩnh Lộc, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

 

  Kính gửi: 

         - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

          - Các ngành có liên quan. 

 

Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng của phòng nông nghiệp và PTNT và  

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tại các vùng trồng chuối tiêu hồng 

trên điạ bàn huyện, cho thấy: Hầu hết diện tích chuối ở các xã đang sinh 

trưởng phát triển chậm hơn so với độ tuổi, màu sắc lá xanh vàng, đây là 

biểu hiện cây trồng đang thiếu dinh dưỡng, cỏ rậm rạp, cục bộ một số diện 

tích cây phát triển kém như xã Ninh Khang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Quang, Vĩnh 

Long, ... Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng liên tục từ trung tuần tháng 

5, tháng 6 cùng với thời gian tập trung gieo lúa vụ Mùa đã gây nhiều khó 

khăn trong việc điều tiết nước tưới cho cây chuối. Mặt khác, các hộ trồng 

chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chăm sóc, như: bón phân, làm cỏ, 

tưới giữ ẩm.  

Về tình hình sâu bệnh hại: Trên cây chuối xuất hiện hiện tượng thối 

đen phân thân giả tiếp giáp phần thân ngầm. Bệnh do nấm gây ra, tỷ lệ hại 

TB 1%, cao 3% ở các hầu hết các xã, bệnh hại tăng trên diện tích trồng sau 

chuối 6-8 lá. Sâu khoang gây hại cục bộ mật độ thấp. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn TW thời gian tới  

tiếp tục xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài, cây chuối sẽ tiếp tục cháy lá , 

sinh trưởng phát triển chậm nếu không đủ cung cấp đủ nước, dinh dưỡng; 

dịch hại sẽ phát sinh gây hại tăng.  

Để cây chuối sinh trưởng phát triển thuận lợi, sản phẩm thu hoạch 

đạt tiêu chuẩn của công ty; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã, các ngành có liên quan cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Đối với UBND các xã, thị trấn: Cần tăng cường công tác chỉ đạo; 

hướng dẫn các biện pháp chăm sóc chuối tiêu hồng theo Công văn số 

1041/UBND-TTDVNN ngày 22/6/2020 của UBND huyện đã ban hành. 

Nếu xã nào không chỉ đạo cương quyết theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn mà để ảnh hưởng đến sự sinh trường và năng suất chuối thì Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.  

- Đối với ngành nông nghiệp: Chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường 

xuyên xuống cơ sở cùng với xã kiểm tra tình hình sinh trưởng phát triển 

của cây chuối tiêu hồng, hướng dẫn cho các hộ trồng chuối các biện pháp 



kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật của 

công ty. 

- Đối với Xí nghiệp Thủy nông: Ưu tiên và đảm bảo nguồn nước cho 

các vùng trồng chuối để cây chuối sinh trưởng phát triển tốt nhất là trong 

thời kỳ nắng nóng. 

Nhận được công văn này, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, các ngành 

có liên quan thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo thực 

hiện có vấn đề gì vướng mắc liên hệ ngay với Trung tâm DVNN huyện để 

có biện pháp hướng dẫn kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TTDVNN. 

 

 

 

KT.CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                   Lê Văn Tiến 
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