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Kính gửi: 
 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV;  

- Chi cục Thủy lợi;   

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang. 
 

 Căn cứ Văn bản số 205/TT-CLT ngày 06/3/2019 của Cục Trồng trọt về 

việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực 

miền Bắc nhiệt độ trung bình tháng 3 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm 

(TBNN) từ 1,0-2,0
0
C; các tháng tiếp theo phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0

0
C. 

Tổng lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 8/2019  phổ biến ở mức xấp xỉ so với 

TBNN, riêng tháng 3 có khả năng ở mức cao hơn từ 15-30%, khả năng xảy ra 

nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường; 

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả sản xuất, hiện nay trên địa bàn tỉnh cây 

lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, riêng diện tích lúa cấy 

trước ngày 25/01/2019 của huyện Sơn Dương, huyện Lâm Bình đang trong 

thời kỳ phân hóa đòng. Để hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí, phấn 

đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc, bón phân cho cây 

trồng đúng giai đoạn sinh trưởng, phát triển, bổ sung đủ lượng nước cần thiết 

cho cây. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hại cây trồng theo hướng 

dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

+ Đối với cây lúa: Tập trung bón thúc sớm bằng các loại phân bón 

chuyên thúc (không sử dụng phân nén dúi sâu cho diện tích lúa đã bước sang 

giai đoạn đẻ nhánh rộ); kịp thời bón thúc nuôi đòng cho diện tích lúa đang làm 

đòng, bổ sung thêm lượng phân bón kali để tăng chất lượng hoa và tăng khả 

năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ.  

+ Đối với cây rau màu: Khẩn trương hoàn thành gieo trồng đúng khung 

thời vụ; tập trung chăm sóc, bón phân sớm để tạo điều kiện cho cây sinh 

trưởng, phát triển tốt. 

- 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. 



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

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng phát triển của cây 

trồng trên đồng ruộng; tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự tính dự báo chính 

xác diễn biến của sâu bệnh hại. Kịp thời hướng dẫn nhân dân các biện pháp để 

chủ động ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết; áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. 

- Chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố chủ 

động phối hợp với cơ quan chuyên môn ở địa phương kịp thời tham mưu với 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố các giải pháp chỉ đạo sản xuất và phòng trừ 

sâu bệnh hại cây trồng. 

 - Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh giống cây trồng, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng kế hoạch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm như chất lượng không đảm bảo tiêu chuẩn đã được công bố, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa mập mờ, quá hạn sử dụng,... 

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn hướng dẫn, đôn đốc 

nhân dân tập trung chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật. Theo dõi, đánh giá sát 

các mô hình sản xuất, nhất là các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 

phẩm để làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến khi có kết quả tốt.  

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

hình tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng đúng các biện 

pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

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

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nguồn nước hiện tại ở các hồ chứa và 

khe lạch, sông suối, ao đầm,... cân đối, lập kế hoạch tưới hợp lý, đảm bảo đủ 

nước tưới phục vụ sản xuất và kịp tiêu úng khi có mưa lũ. 

- 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.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở 

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 (thực hiện); 

- UBND tỉnh; (B/cáo) 

- Giám đốc Sở; (B/cáo) 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VT; TTBVTV.    

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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