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

 

Căn cứ Văn bản số 750/TT-CLT ngày 21/6/2019 của Cục Trồng trọt về 

việc gieo cấy, chăm sóc lúa vụ hè thu, mùa 2019;  

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 

tháng 6 khu vực Bắc bộ xảy ra nhiều đợt nắng nóng từ 37-40
0
C và còn tiếp tục 

diễn ra từ nay đến tháng 8/2019; nhiệt độ trung bình từ tháng 7 đến tháng 10/2019 

ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,0
0
C, tháng 10 đến tháng 

11/2019 ở mức cao hơn TBNN từ 1,0-1.5
0
C, tổng lượng mưa từ tháng 7 đến 

tháng 8/2019  cao hơn so với TBNN từ 10-30%. Hiện tượng thời tiết bất thường, 

trái với quy luật hằng năm đã và sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất. 

Hiện nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được 19.884 ha lúa mùa, đạt 79,4 % so với 

kế hoạch. Để hạn chế tối đa thiệt hại do hiện tượng thời tiết bất thường gây ra, 

đảm bảo sản xuất vụ mùa 2019 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị: 

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

năng, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện 

1.1. Đối với cây lúa 

-  Đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy vụ mùa, tích cực 

sử dụng các chế phẩm sinh học (Sumitri, Trichoderma, AT Bio-Dercomposer,...) để 

xử lý rơm, rạ, tàn dư thực vật khi làm đất, tránh gây ngộ độc hữu cơ cho lúa sau 

cấy. Tập trung gieo cấy trà lúa mùa chính vụ xong trước ngày 10/7; đối với diện 

tích thường xuyên bị ngập úng, ven sông, ven suối áp dụng gieo cấy trà lúa mùa 

muộn cấy xong trước ngày 20/7; chuẩn bị đủ lượng giống lúa ngắn ngày để dự 

phòng khi xảy ra ngập úng làm mạ, lúa bị chết. 

- Hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc cho mạ và lúa mới cấy. Bón lót 

phân chuồng hoai mục, NPK hoặc phân phức hợp trước bừa cấy lần cuối, không 

bón phân đơn và bón trên mặt ruộng sau khi cấy. Khi thời tiết nắng nóng xảy ra 

cần giữ nước ngập chân ruộng mạ, không bón đạm cho mạ; giữ nước ngập mặt 

ruộng cấy, dừng bón thúc cho lúa; trên diện tích lúa sạ nên bơm ngập nước vào 

ban ngày, tháo cạn vào ban đêm. 



1.2. Đối với cây ngô, cây màu khác 

Đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây ngô, cây màu trên soi bãi trong khung 

thời vụ tốt nhất. Tiếp tục mở rộng diện tích trồng ngô, lạc trên diện tích đất 

không trồng mía và các diện tích đất khác để tăng sản lượng lương thực, tăng giá 

trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo không để đất trống. 

- Tiếp tục tổ chức tốt chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 

số 866/SNN-TTBVTV ngày 29/5/2019 về việc tập trung thực hiện các giải pháp 

tổ chức sản xuất vụ hè thu, vụ mùa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất năm 2019; Văn bản số 960/SNN-KH ngày 13/6/2019 về việc chỉ đạo sản 

xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2019; Văn bản số 1013/SNN-

TTBVTV ngày 24/6/2019 về việc phòng chống sâu keo mùa thu trên ngô hè thu, 

ngô đông.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và dự báo tình hình dịch hại cây 

trồng của cơ quan chuyên môn để chủ động triển khai các phương án phòng 

chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch hại 

kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai và dịch hại xảy ra. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện phối hợp với Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của 

nhà nước trong kinh doanh, sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định của pháp luật.  

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc các huyện, thành phố đôn đốc 

nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy vụ mùa đảm bảo đúng khung 

thời vụ. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự 

tính, dự báo chính xác tình hình dịch hại, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên 

quan tham mưu các giải pháp hướng dẫn nhân dân phòng, chống có hiệu quả. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp quản lý 

dịch hại tổng hợp (IPM), tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, các chế 

phấm sinh học trong sản xuất. 

- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện 

thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh giống, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất. 

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chỉ đạo hệ thống khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn, tập trung đôn đốc, 

hướng dẫn nhân dân khẩn trương làm đất, gieo cấy vụ mùa đảm bảo đúng khung 



thời vụ. Hướng dẫn nhân dân thực hiện việc gieo, cấy và chăm sóc cho mạ, lúa 

mới cấy đúng kỹ thuật, đặc biệt khi thời tiết có nắng nóng xảy ra. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến 

bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất như: Chương trình quản lý dịch hại 

tổng hợp (IPM), canh tác lúa cải tiến (SRI), sử dụng phân viên nén NK dúi sâu 

cho lúa, NPK nhả chậm, tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học, vi sinh, các 

chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,...nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.  

- Chủ động phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng 

các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; kỹ thuật ngâm, ủ, gieo, chăm sóc mạ và lúa 

mới cấy khi thời tiết nắng nóng; các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ 

sâu, bệnh hại cây trồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Bản tin 

khuyến nông.  

2.3. Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Tuyên Quang 

- Theo dõi sát diễn biến của thời tiết và chủ động phối hợp với các cơ 

quan liên quan để tham mưu triển khai các phương án phòng chống thiên tai, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có mưa bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ... xảy ra.  

- Chỉ đạo các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở thường xuyên kiểm 

tra, tu sửa các công trình thuỷ lợi, khơi thông dòng chảy; điều tiết nước hợp lý 

đảm bảo tưới, tiêu hiệu quả đặc biệt khi có mưa, lũ xảy ra. Xây dựng kế hoạch, 

phương án ứng phó thiên tai phù hợp với địa phương, đơn vị, đảm bảo an toàn 

cho công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị thực hiện tốt 

các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 

 
 

   Nơi nhận: 
 - Như kính gửi; 

 - UBND tỉnh;   (Báo cáo); 

 - Giám đốc Sở;  

 - Các Phó Giám đốc Sở;  

 - Báo Tuyên Quang;             (Phối hợp); 

 - Đài PTTH Tuyên Quang;  

 - Các Chi cục: Thủy lợi,  

   Trồng trọt và BVTV; 

 - Trung tâm Khuyến nông;      (Thực hiện);                      

 - Ban quản lý khai thác CTTL; 

 - Trang thông tin điện tử Sở; 

 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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