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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị công bố hết dịch Rệp sáp bột hồng gây hại cây khoai mì  

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh  

Rệp sáp bột hồng có tên khoa học là Phenacoccus manihoti, là đối tượng 

dịch hại mới, nguy hiểm, lần đầu tiên xuất hiện gây hại tại Việt Nam và Tây Ninh 

là tỉnh đầu tiên phát hiện diện tích nhiễm từ tháng 02/2012. Đến năm 2013, rệp sáp 

bột hồng phát sinh, lây lan nhanh, gây hại mạnh tại các vùng nguyên liệu khoai mì 

trên địa bàn tỉnh, làm giảm nghiêm trọng năng suất, chất lượng củ mì. Ngày 

28/5/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc công bố 

dịch rệp sáp bột hồng hại mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Từ cuối năm 2013 đến đầu 

năm 2014, ngành Nông nghiệp đã áp dụng biện pháp nhân nuôi và phóng thích ong 

ký sinh chuyên tính Anagyrus lopezi để quản lý rệp sáp bột hồng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tình hình khoai mì nhiễm dịch hại trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến giảm 

mạnh, năm sau thấp hơn năm trước cả về diện tích nhiễm và mức độ hại, nhất là từ 

năm 2015 không còn phát sinh diện tích nhiễm nặng; từ năm 2018 đến nay, rệp sáp 

bột hồng chỉ xuất hiện gây hại cục bộ, rải rác, dưới ngưỡng thống kê diện tích 

nhiễm của ngành. Do vậy, tính đến nay, rệp sáp bột hồng đã được khống chế và 

không còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng các vùng nguyên liệu mì trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời đây cũng là lý do chính để Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố hết dịch rệp sáp bột 

hồng hại khoai mì (sắn) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH; 

Căn cứ Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; 

Căn cứ Tiêu chuẩn cơ sở 661:2018/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật về Quy 

trình Công bố dịch và công bố hết dịch hại thực vật. 

Căn cứ thực tế tình hình phát sinh gây hại của dịch hại rệp sáp bột hồng trên 

cây khoai mì tại địa phương (Báo cáo kèm theo); 



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định công bố hết dịch rệp sáp bột hồng hại khoai mì (sắn) trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính trình./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục BVTV; Trung tâm BVTV phía Nam; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CCTTBVTV. 

GIÁM ĐỐC 
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