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BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1238 /BVTV-TV  

Hà Nội, ngày 15  tháng 6 năm 2017 
V/v tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch châu chấu tre 
 

 
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  

các tỉnh miền núi phía Bắc 

 

Từ tháng 4 năm 2017, châu chấu tre đã xuất hiện và gây hại tại một số tỉnh miền núi phía Bắc với 

diện tích trên 1.700 ha, hại tập trung trên rừng tre, nứa, luồng,.... Một số nơi, châu chấu bắt đầu di 

chuyển xuống gây hại cây nông nghiệp (ngô, lúa) khu vực ven đồi. Các địa phương có châu chấu tre 

gây hại hàng năm đã rất chủ động trong việc lập kế hoạch, điều tra phát hiện sớm và chỉ đạo phòng 

chống kịp thời ngay khi châu chấu tre mới nở. 

Theo đánh giá của Cục Bảo vệ thực vật, quần thể châu chấu tre năm nay lớn hơn so với các năm 

trước nên mặc dù các địa phương đã tổ chức nhiều đợt phòng chống nhưng mật độ vẫn còn cao. 

Hiện châu chấu tre đang tập trung ở giai đoạn tuổi 5, bắt đầu chuyển trưởng thành và sẽ di chuyển 

nhanh. Mặt khác, qua công tác nắm hình được biết từ tháng 4/2017 đến nay, cơ quan chức năng 

của Lào đã phát hiện tổng số 81 ổ dịch châu chấu tại 50 bản thuộc 17 huyện của 5 tỉnh Bắc Lào gồm 

Hủa Phăn, Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang và Xiêng Khoảng. Cơ quan chức năng của 

Lào cũng đã cảnh báo tháng 5, 6 là thời điểm các tỉnh Bắc Lào vào vụ thu hoạch lúa đồng thời là 

mùa mưa nên rất thuận lợi cho châu chấu sinh sôi, phát triển, có nguy cơ bùng phát thành dịch. 

Dịch châu chấu xuất hiện tại Lào diễn biến ngày càng phức tạp, có khả năng phát tán trên diện 

rộng và lây lan ra các địa bàn lân cận trong đó có các tỉnh của Việt Nam có vùng biên giới giáp với 

các tỉnh Bắc Lào với số lượng đàn lớn, khó kiểm soát và có thể bùng phát thành dịch nếu không có 

các biện pháp phòng chống kịp thời. 

Để chủ động các biện pháp phòng chống ngăn ngừa sự phát sinh phát triển và bùng phát thành 

dịch châu chấu tre, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND cấp huyện, xã thực hiện ngay một số nội dung 

sau: 

- Xây dựng kế hoạch, phương án chủ động các phương tiện phun thuốc, lượng thuốc bảo vệ thực 

vật, nguồn nhân lực,... cần thiết, kịp thời để triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch châu 

chấu, không để châu chấu từ Lào tràn sang Việt Nam gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông 

nghiệp. 
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- Cử cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình phát sinh gây hại của nguồn 

châu chấu tại chỗ cũng như  tình hình dịch châu chấu tại các khu vực biên giới Bắc Lào.  

- Tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những điểm châu chấu lột xác chuyển sang trưởng 

thành. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của TW và địa phương thông tin kịp thời 

tình hình diễn biến của châu chấu và các biện pháp phòng chống đến người dân. 

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện,  thường xuyên báo cáo 

kết quả và những khó khăn, vướng mắc về Cục để phối hợp xử lý./.   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Trưởng (để b/cáo); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/cáo); 

- Lãnh đạo cục (để chỉ đạo); 

- Chi cục TT&BVTV các tỉnh; 

- Cục Trồng trọt, Trung tâm KNQG; 

- Báo Nông nghiệp VN; 

- Trung tâm BVTV phía Bắc; 

- Lưu: VT, TV. 
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