ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 1401/SNN-TTBVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2019

V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với
bão số 4 (bão Podul)

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 4 có tên quốc tế là Podul, sáng 30/8, bão số 4 đã đi vào khu vực tỉnh Hà
Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn
lưu bão số 4 và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên từ nay (31/8)
đến ngày 02/9, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có
dông (lượng mưa 70-100 mm/đợt), có nơi trên 150 mm/đợt. Trong mưa dông
có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Tuyên
Quang về việc chỉ đạo sản xuất ứng phó với bão Podul, 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 khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ cây
trồng, nuôi trồng thủy sản theo nội dung sau:
1.1. Đối với cây trồng
- Khoanh vùng có nguy cơ mưa lũ lớn, lũ quét để có các phương án xử lý
nhanh; huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy trên các kênh mương,
kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa, bờ kênh tiêu đảm bảo tiêu nước nhanh gọn
cho các vùng có nguy cơ ngập úng.
- Lập phương án ứng phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, tiêu úng,
thoát nước cho diện tích lúa có nguy cơ bị ngập úng; chủ động huy động tối đa
mọi phương tiện máy bơm điện, bơm dầu để bơm cưỡng bức kết hợp với tháo
nước nhanh để cứu lúa và hoa màu vùng bị ngập.
- Đối với cây ngô, cây rau, cây màu vụ hè thu: Khuyến cáo nhân dân
khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng để thoát nước
nhanh, kịp thời khi có mưa lớn; xới phá váng để rễ cây được thông thoáng và
triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân để cây phát triển tôta.
- 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 và 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.
- 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 Đối với nuôi trồng thủy sản
- Hướng dẫn người nuôi cần phải kiểm tra lại bờ ao, cống ao nuôi và tu
bổ lại cho chắc chắn đảm bảo giữ được nước, không rò rỉ. Cần theo dõi thường
xuyên thông báo diễn biến mực nước lũ trên các con sông, hồ chứa và tình hình
mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp bảo vệ thuỷ
sản nuôi một cách có hiệu quả.
- Các tổ chức cá nhân nuôi trồng thuỷ sản cần sửa chữa và giằng néo lại
chòi canh và các công trình phụ trợ khác được chắc chắn. Cần kiểm tra và tu sửa
lại hệ thống cống cấp, thoát nước để thay nước sạch cho ao nuôi khi cần thiết.
- Kiểm tra và sửa chữa lại hệ thống điện để đảm bảo an toàn khi có gió
giật mạnh. Đối với các chòi canh, lồng nuôi cần được trang bị đèn pin, phao
cứu sinh, chuẩn bị thuyền máy để hỗ trợ khi cần thiết.
2. Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản
- Phối hợp với chặt chẽ với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân
chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật. Giám sát chặt chẽ đồng ruộng để
nắm chắc diễn biến của sâu bệnh hại và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
- Hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn quản lý thực hiện tốt
các biện pháp phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ
sản và làm tốt công tác vệ sinh thú y thuỷ sản.
3. Trung tâm Khuyến nông
Chỉ đạo khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn hướng dẫn nhân dân thực hiện
tốt các giải pháp phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; kỹ thuật chăm sóc,
khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra đối cây đối với cây lúa, cây màu và nuôi
trồng thủy sản.
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.
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)
- Lãnh đạo Sở;
- Các Chi cục: Thủy lợi; Thủy sản; Trồng trọt
và BVTV; Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Khuyến nông;
(T/h)
- Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang;
- 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

