
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số: 1250/SNN-TTBVTV 
V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với bão 

số 3 (bão WIPHA)  

              Tuyên Quang, ngày 03 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão 

số 3 có tên quốc tế là WIPHA, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực 

phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của 

hoàn lưu bão số 3, từ hôm nay (03/8) đến ngày 04/8 các khu vực trên địa bàn 

tỉnh có mưa vừa, mưa to (cục bộ có nơi có mưa rất to). 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Trồng trọt tại Văn bản số 929/TT-CLT ngày 

31/7/2019 về việc chăm sóc lúa, rau màu vụ hè thu, mùa 2019 và ứng phó với 

bão số 3, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chức 

năng, Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi sát diễn biến, ảnh hưởng và thiệt hại của 

mưa bão gây ra đối với sản xuất để khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ 

cây trồng theo nội dung sau:  

1.1. Khắc phục ảnh hưởng của bão số 3  

- Giữ nước nông mặt ruộng; khơi thông dòng chảy, tiêu cạn nước đệm 

trên hệ thống kênh mương đề phòng mưa lớn gây ngập úng cây trồng. Chuẩn bị 

máy bơm để bơm cưỡng bức kết hợp với tháo nước nhanh khi bị ngập úng.  

- Khoanh vùng bảo vệ tốt diện tích mạ còn lại và mạ dự phòng, đồng thời 

chuẩn bị đủ lượng hạt giống ngắn ngày cho phương án phải gieo cấy lại.  

- Đối với diện tích lúa, màu ít bị ảnh hưởng cần khuyến cáo các biện pháp 

chăm sóc kịp thời sau khi lúa phục hồi, phun thêm các chất hỗ trợ sinh trưởng, 

phân qua lá cho lúa, màu ở vùng bị ảnh hưởng nhẹ.  

- Đối với diện tích lúa bị ngập, nước rút đến đâu vệ sinh bùn, rác trên 

ruộng ngay đến đó. Khi té rửa, vệ sinh tránh làm gẫy, dập thân, lá lúa. Ngay sau 

khi nước ngập rút hết nếu ruộng lúa chết ít, tập trung chăm sóc, phòng trừ bệnh 

hại; trường hợp lúa chết nhiều cấy lại bằng mạ dự phòng hoặc sử dụng giống dự 

phòng để gieo thẳng đảm bảo gieo cấy xong trước 05/8. 

- Đối với cây rau, cây màu: Khuyến cáo nhân dân khơi thông, nạo vét 

mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng để thoát nước nhanh, xới phá váng để 

rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón 

phân để cây nhanh phục hồi. 

- Trường hợp bị ngập úng, khẩn trương rà soát diện tích lúa, hoa màu, cây 

công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

 

 



  

1.2. Phòng trừ dịch hại cho cây trồng 

- Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của 

các đối tượng dịch hại trên lúa như: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân; bệnh lùn 

sọc đen, bệnh bạc lá,... để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm hạn 

chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch hại gây ra. 

- Với diện tích có gió, lốc và mưa lũ tràn qua phải phun phòng bệnh bạc lá 

và đốm sọc vi khuẩn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch hại gây ra. 

- Với diện tích lúa ở những vùng trũng thấp sau khi nước rút, lưu ý phòng 

trừ bệnh nghẹt rễ, thối nhũn; sâu cuốn lá, rầy nâu và ốc bươu vàng.  

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật; theo dõi 

sát diễn biến của sâu bệnh hại trên cây trồng sau mưa bão, đặc biệt chú trọng 

những vùng bị ngập úng, lũ quét, gió lốc để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại và 

chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Làm tốt công tác quản lý giống, vật tư để đảm bảo sản xuất. 

3. Trung tâm Khuyến nông 

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phổ biến, hướng dẫn kỹ 

thuật chăm sóc, khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra đối với lúa, cây màu. 

4. Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang: Hướng 

dẫn các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở, các HTX kiểm tra kênh mương, 

bờ đập, bờ bao của các hồ thủy lợi; phân công cán bộ trực 24/24 giờ tại các hồ, 

đập trong các ngày mưa bão, kịp thời báo cáo, xử lý các thiệt hại do mưa bão 

gây ra. 

5. Công ty CP Giống, vật tư nông lâm nghiệp tỉnh: Chuẩn bị đủ nguồn 

giống lúa ngắn ngày (HT1, HT6, GS55,...) và các loại vật tư thiết yếu khác, sẵn 

sàng cung ứng cho nông dân khi có nhu cầu. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa 

hàng, đại lý của Công ty không để xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ gây thiếu giống, 

vật tư cục bộ hoặc tự ý nâng giá bán giống, vật tư làm ảnh hưởng đến sản xuất. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Nông 

nghiệp và PTNT qua Chi cục Trồng trọt và BVTV để phối hợp giải quyết./. 
  

  

   Nơi nhận: 
- Như trên;  

 - UBND tỉnh; (B/c) 

 - Giám đốc Sở; (B/c) 

 - Các Phó Giám đốc Sở;  

 - Các chi cục: Thủy lợi; TTBVTV; 

 - Trung tâm Khuyến nông;                                    

 - Ban quản lý khai thác CTTL;         (T/h) 

- Công ty CP Giống vật tư NLN; 

 - Phòng NN&PTNT huyện;    

 - Phòng Kinh tế thành phố;           

 - Trang thông tin điện tử Sở; 

 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đại Thành 
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