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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 930/SNN-TSKTTH ngày 17 tháng 7 năm 2019 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc gieo 

cấy, chăm sóc lúa vụ Mùa 2019. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung 

bình từ tháng 7-10/2019 cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1
o
C, 

tháng 11-12/2019 cao hơn 1,0-1,5
o
C. Tổng lượng mưa từ tháng 7-8/2019 cao 

hơn so với TBNN từ 10-30%, tháng 9 thấp hơn TBNN khoảng từ 10-25%. Như 

vậy, thời tiết vụ mùa có xu hướng nắng nóng, mưa lớn tập trung đầu vụ, kèm 

theo các hiện tượng bất thường, lệch quy luật. 

Để chủ động đối phó, khắc phục kịp thời điều kiện thời tiết bất thuận và 

nguy cơ gây hại cao của các loại dịch hại cây trồng, đảm bảo hoàn thành kế 

hoạch sản xuất vụ Mùa 2019, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở triển khai thực 

hiện theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; đôn đốc các đơn vị cung ứng chủ động 

chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực 

vật... đảm bảo chất lượng, số lượng đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân. 

Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra chất lượng vật tư, phân bón và giống cây trồng trên địa bàn. Kịp 

thời ngăn chặn tình trạng tăng giá và hàng kém chất lượng ảnh hưởng tới sản 

xuất; Kiên quyết xử lý các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của Nhà nước. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  

- Tăng cường điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính xác tình hình dịch 

hại trên cây trồng, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chỉ đạo phòng trừ kịp thời, 

hiệu quả. Chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại khi có dịch bệnh xảy ra.  



- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra, 

kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là 

thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu, chất lượng thuốc bảo 

vệ thực vật phục vụ cho sản xuất. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo và hướng dẫn 

nông dân đẩy mạnh việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, đất lúa không chủ động 

được nước sang trồng các cây rau màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Tổ chức các 

lớp tập huấn hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng vụ Mùa. 

3. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 

- Tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi, có kế hoạch trữ 

nước, dẫn nước tưới hợp lý. Chủ động xây dựng phương án và chuẩn bị lực 

lượng sẵn sàng cơ động phòng chống điều kiện thời tiết bất thuận. 

- Kiểm tra đánh giá những hư hỏng, xuống cấp, rò rỉ của công trình, có 

phương án sửa chữa kịp thời, phục vụ tốt cho sản xuất. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già 

đồng”, tránh để cây trồng đã đến thời kỳ thu hoạch ngoài đồng ruộng làm giảm 

năng suất, chất lượng. Thu hoạch về để nơi thoáng mát, không để chất đống.  

- Tập trung làm đất ngay sau khi thu hoạch cây vụ Xuân, kết hợp dùng 

chế phẩm vi sinh để tạo điều kiện cho quá trình phân hủy rơm rạ nhanh, tránh 

ngộ độc  hữu cơ cho cây lúa mùa (chân đất cấy hai vụ lúa).  

- Tập trung chăm sóc trà lúa mùa sớm, đẩy nhanh thời vụ trà lúa Mùa còn 

lại để lúa kịp thời sinh trưởng, đẻ nhánh và vươn cao, tránh ngập úng khi gặp 

mưa lớn, kết thúc gieo cấy trước lập thu (8/8/2019), ưu tiên cấy từ chân thấp 

trũng trước. 

- Chăm sóc và bảo vệ diện tích mạ đã gieo, bón NPK trước cấy 4-5 ngày 

để có bộ lá cứng, đanh dảnh. Chuẩn bị đủ giống lúa ngắn ngày dự phòng, kịp 

thời gieo bổ sung khi bị thiệt hại do ngập úng. 

- Chủ động tưới tiêu và phòng tránh thiên tai, kiểm tra hệ thống kênh 

mương. Rà soát kế hoạch tưới tiêu cho cây lúa và cây trồng khác, đặc biệt chú ý 

phương án tiêu úng cho những vùng thường xuyên bị ngập úng sau cấy.  

- Tiếp tục chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, những chân đất 

cao không chủ động được nước sang trồng các loại cây rau màu có hiệu quả cao 

hơn. 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc 

kinh doanh vật tư nông nghiệp ở địa phương, không để vật tư nông nghiệp giả, 

kém chất lượng lưu hành gây thiệt hại cho nông dân. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình 



thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và PTNT) để phối hợp xử ký kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, Phó CT UBND huyện;  (eOffice) 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
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