
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:   1554/SNN-TTBVTV 
V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó  

với bão số 7,8  

              Tuyên Quang, ngày 14 tháng 10 năm 2020 

 

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

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Trồng trọt tại Văn bản số 1209/TT-CLT ngày 

12/10/2020 về việc chỉ đạo khôi phục sản xuất và ứng phó với bão số 7,8;  

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 14/10 đến ngày 

16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, các khu vực trên 

địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to (có nơi mưa rất to) và dông. Lượng mưa phổ 

biến từ 50-100 mm/đợt; khu vực phía Nam tỉnh (gồm các huyện Hàm Yên, Sơn 

Dương và thành phố Tuyên Quang) có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có 

khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống mưa bão, giảm 

thiểu tối đa thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành 

phố, 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 Đối với sản xuất lúa vụ Mùa 2020 

- Diện tích lúa đã chín cần huy động mọi lực lượng khẩn trương thu hoạch 

nhanh, gọn đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh ảnh 

hưởng thiệt hại tới năng suất, chất lượng do mưa lớn gây ra.  

- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh nhưng bị đổ ngã 

do mưa gió, hướng dẫn dựng lúa lên, cột thành chùm để tránh hạt lúa nảy 

mầm trên bông, tháo cạn nước mặt ruộng để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch 

lúa, đồng thời chuẩn bị ruộng gieo trồng cây vụ đông, lưu ý phòng trừ bệnh 

khô vằn gây hại. 

1.2. Đối với sản xuất rau, màu 

1.2.1. Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích rau, màu đã đến kỳ thu 

hoạch; tăng cường thực hiện khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, rãnh 

thoát nước trên ruộng; chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn 

sàng gieo trồng, gieo trồng lại nếu bị thiệt hại do mưa lớn gây ra; chỉ tiến hành 

gieo trồng, gieo trồng lại khi thời tiết hết mưa, tạnh ráo. 
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1.2.2. Đối với diện tích rau, màu bị ảnh hưởng do mưa, gió, ngập úng: 

- Đối với diện tích cây màu như ngô, lạc, đậu tương, khoai lang, … sau 

khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm vi 

lượng… cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần xới xáo phá váng, vun gốc 

kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ. Lưu ý:  Những diện tích ngô 

đông bị hiện tượng huyết dụ, chân chì cần bón bổ sung phân lân và phân chuồng 

hoai mục. 

- Đối với diện tích rau đậu các loại đã trồng như các loại bí, ớt, dưa chuột, 

hành tỏi, cà chua…sau khi nước rút 2-3 ngày cần hướng dẫn nông dân chăm sóc 

để phục hồi bộ rễ và hạn chế thấp nhất các bệnh héo xanh vi khuẩn, lở cổ 

rễ…bằng các biện pháp sau: 

+ Vệ sinh đồng ruộng, loại bỏ cây bị héo, bị gãy; dựng cây nhẹ nhàng để 

hạn chế đứt rễ, nếu có điều kiện thì tủ thêm đất bột vào gốc để cây ra rễ mới; 

riêng các loại bí, dưa chuột để nguyên hiện trạng, hạn chế tác động vào gốc rễ 

của cây. 

+ Do bộ rễ cây còn yếu nên cần cung cấp bổ sung dinh dưỡng bằng bón 

phân qua lá như các chế phẩm kích thích sinh trưởng, phân vi lượng, …theo 

hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. 

+ Tưới gốc hoặc phun một số chế phẩm để phòng bệnh lở cổ rễ, bệnh héo 

xanh đã có trong Danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam, nồng độ và 

cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

+ Tiến hành vun xới khi cây đã phục hồi và đất đã khô ráo; kết hợp tưới 

phân loãng (khoảng 300 g supelân + 300 g Ure/10 lít nước) có thể pha thêm các 

chế phẩm sinh học tưới vào gốc để cây nhanh phục hồi và khích thích ra rễ; 

nồng độ phân tăng dần theo sự phục hồi của cây.   

1.3. Cây ăn quả 

- Đối với các vườn cây ăn quả (cam, bưởi) chằng néo thân cây hoặc cành 

lớn theo 3 hướng để hạn chế đỗ ngã; xẻ mương, rãnh thoát nước để tăng tiêu 

thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ.  

- Khắc phục sau mưa, gió lốc:  

+ Đối với vườn bị ngập úng cần tiến hành đào rãnh ngay, khơi thông dòng 

chảy, rút nhanh khỏi vườn cây. 

+ Theo dõi thường xuyên vườn cây, đặc biệt là cây bị long gốc để kịp thời 

phát hiện bệnh rễ do nấm gây ra và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Cây bị long 

gốc cần dậm chặt, vun gốc, sau đó có thể tưới thuốc trừ nấm hoặc các chế phẩm 

sinh học đối kháng nấm hại (như: Trichoderma, BIMa....) có trong danh mục 

thuốc được phép sử dụng. Nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà 

sản xuất. 
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+ Khi bộ rễ cây đã phục hồi, mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp với 

phân khoáng, phân phân bón lá (hạn chế sử dung phân bón hóa học) để tăng khả 

năng phục hồi của cây. 

- Trường hợp xảy ra thiệt hại, khẩn trương rà soát diện tích lúa, hoa màu, 

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.  

1.4. Phòng trừ dịch hại cho cây trồng 

- Trên cây rau vụ đông: Bệnh thối nhũn, lở cổ rễ trên cây rau họ thập tự 

phát sinh sau các đợt mưa: Sử dụng các thuốc trừ nấm để phòng bệnh: Daconil 

75WP, Aliette 80 WP, 800 WG, Forliet 80WP, Saipan 2 SL;  

- Trên cây có múi: Bệnh loét do vi khuẩn, bệnh thán thư gây rụng quả 

nấm gây hại tăng sau các đợt mưa dông sử dụng các loại thuốc phun phòng được 

đăng ký trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 

như sau:  

+ Bệnh loét do vi khuẩn: Sử dụng thuốc trừ bệnh Kasumin 2SL, Saipan 2 

SL; Kozuma 8SL… 

+ Bệnh thán thư gây rụng quả: Sử dụng thuốc trừ bệnh Sucker 4SL, 

Amistar® 250 SC, Fungonil 75WP… 

Chú ý: Liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, nhãn mác. 

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

2.1. 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, gió lốc, 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. 

2.2. Trung tâm Khuyến nông  

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ cơ sở tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp chặt 

chẽ với địa phương để hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện 

tích lúa mùa còn lại; khi mưa, gió lốc xảy ra, gây thiệt hại cần tăng cường cán bộ 

kỹ thuật xuống các xã bị thiệt hại, hướng dẫn nông dân các biện pháp khắc phục 

có hiệu quả, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thâm canh phù hợp nhằm tăng 

năng suất cây trồng. 

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

thuật chăm sóc, khắc phục thiệt hại do mưa , gió lốc gây ra đối với lúa, cây màu. 
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2.3. Chi cục Thủy lợi; Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên 

Quang 

- Chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy lợi cơ sở kiểm tra kênh mương, bờ 

đập, bờ bao của các hồ thủy lợi; khẩn trương sửa chữa những hư hỏng ở các 

công trình, hoành triệt rò rỉ ở các van cống, cửa cống lấy nước, cống điều tiết 

của các hồ chứa.  

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết để thông báo kịp thời đến cơ sở, người 

dân và có phương án phòng chống, khắc phục khi có thiệt hại do thiên tai gây ra 

tại các các công trình thủy lợi. Nếu có mưa lớn phải tổ chức trực 24/24 giờ tại 

các hồ, đập theo quy định. 

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 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;                     (P/h) 

 - Phòng NN&PTNT huyện;    

 - Phòng Kinh tế thành phố;  

- Trung tâm DVNN các huyện, thành phố;          

 - Trang thông tin điện tử Sở; 

 - Lưu: VT,TTBVTV. (Hn) 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đại Thành 
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