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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NN Hữu Lũng, ngày         tháng 01 năm 2022 
 

V/v chủ động phòng chống SVGH  

cây trồng dịp Tết Nguyên đán và  

chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 165  /SNN-TTBVTV ngày 26 tháng 01 năm 2022 của 

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc chủ động phòng chống SVGH cây 

trồng dịp Tết Nguyên đán và chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2022. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời 

tiết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sẽ có nhiều diễn biến bất thường 

so với các năm khác: Nền nhiệt độ có  xu hướng nhiều mây, nhiều ngày có mưa nhỏ 

và sương mù, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 1,50C, khu vực vùng núi 

xuất hiện rét đậm, rét hại. Tình hình thời tiết hiện tại và trong thời gian tới thuận lợi 

cho các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng chính tiếp tục phát sinh, phát triển và có 

khả năng gây hại nặng trong dịp Tết.  

Để bảo vệ tốt sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 – 2022, đặc biệt trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất 

phức tạp trên địa bàn cả nước. UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

 - Bố trí lãnh đạo và cán bộ trực và giải quyết những nội dung liên quan đến 

chuyên môn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.  

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

 - Tổ chức trực cơ quan trong các ngày Tết, bố trí cán bộ kiểm tra đồng ruộng ở 

một số địa phương trong thời gian trước và sau Tết; phối hợp với các địa phương bám 

sát địa bàn cơ sở theo dõi sát tình hình diễn biến của các đối tượng sinh vật gây hại 

chính trên các cây trồng để khoanh vùng các diện tích có nguy cơ bị thiệt hại nặng và 

chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.  

- Phân công cán bộ bám sát đồng ruộng; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, 

dịch hại và sinh trưởng của cây trồng; Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng phó với các 

biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu. 
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- Thực hiện thông báo sinh vật gây hại trên cây trồng theo quy định, báo cáo 

ngay, trực tiếp với UBND huyện (Qua Phòng Nông nghiệp & PTNT) để có biện pháp 

xử lý kịp thời. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông để thông tin 

kịp thời về tình hình sinh vật gây hại cây trồng và các đối tượng sinh vật gây hại 

chính trong dịp Tết để nông dân biết và chủ động các biện pháp phòng chống kịp 

thời, hiệu quả. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, thực hiện thu gom và xử lý bao bì sau sử dụng 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất việc chấp hành 

các quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn. Kiên quyết xử lý 

các trường hợp vi phạm.  

- Tập huấn, hướng dẫn cho nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm 

sóc cây trồng. Theo dõi dự báo thời tiết, khuyến cáo nông dân không gieo trồng trong 

những ngày nhiệt độ thấp dưới 130C kéo dài, thực hiện che phủ bằng nilon để tránh 

sương muối, tránh rét cho cây.  

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

chức sản xuất đúng kế hoạch tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ 

thuật, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc để cây trồng sinh trưởng, 

phát triển tốt, đồng đều.  

 3. Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện 

 - Tăng cường công tác chỉ đạo, vận hành công trình thủy lợi phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và đảm bảo an toàn công trình. Đặc biệt là theo dõi sát diễn biến thời 

tiết, có kế hoạch điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ nước cho các 

cây trồng vụ Xuân, cho cây trồng cạn chủ lực. 

 - Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi; tuyên truyền nâng cao nhận 

thức người dân trong công tác quản lý an toàn hồ đập. 

 - Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đối phó với các diễn biến bất thường của thời 

tiết, đặc biệt là hạn hán, mưa bão lớn, ngập úng, đảm bảo an toàn các hồ đập. Có kế 

hoạch sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm. 

 - Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tăng cường kiểm tra, giám 

sát các công trình thuỷ lợi, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho cây trồng. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế gieo trồng trên địa bàn, theo dõi sát diễn biến 

thời tiết, nguồn nước thực hiện xây dựng kế hoạch tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm đảm bảo 

đủ nước cho các cây trồng vụ Xuân, cho cây trồng cạn chủ lực. 

- Rà soát các hạng mục công trình bị hư hỏng tổ chức khắc phục sửa chữa, tổ 

chức phát dọn, nạo vét kênh mương, cửa lấy nước hoàn thành đầu vụ để phục vụ sản 

xuất; bảo dưỡng máy móc, thiết bị; vận hành thử các máy bơm dự phòng để phục vụ 

chống hạn khi xảy ra. 
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 5. UBND các xã, thị trấn 

 a) Đối với sản xuất lúa 

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch gieo cấy lúa Xuân và kế hoạch chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị. 

- Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện việc cày ải trên những chân đất 

không trồng cây vụ Đông nhằm tiêu diệt mầm sâu, bệnh hại và cải tạo đất…  

 - Hướng dẫn bà con nông dân mở rộng diện tích lúa ngắn ngày và lúa lai, lúa 

chất lượng cao. 

- Chỉ đạo tốt công tác tích trữ nước phục vụ làm đất gieo cấy, đủ nguồn nước 

tưới cho cây trồng; Mở rộng tối đa diện tích lúa gieo thẳng, gieo sạ đảm bảo thời vụ 

và có kế hoạch lấy nước hợp lý cho các vùng chỉ đạo gieo sạ. Theo dõi sát sao tình 

hình diễn biến của thời tiết, tránh gieo mạ gặp thời tiết bất thuận mạ bị chết rét, chủ 

động áp dụng các biện pháp chống rét cho mạ và tuyệt đối không gieo, cấy khi nhiệt 

độ dưới 130C; Triển khai gieo mạ tập trung vào cuối tháng 02 - đầu tháng 3, hoàn 

thành việc gieo cấy trước 20/3. 

 b) Đối với sản xuất ngô 

 - Cần tranh thủ thời tiết thuận lợi có mưa, đất đủ độ ẩm để gieo trồng ngô Xuân, tạo 

điều kiện cho ngô mọc nhanh, khoẻ; Đảm bảo gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch.  

 - Sử dụng các giống ngô lai năng suất cao, chịu hạn, đồng thời bố trí thời vụ để 

giai đoạn ngô trỗ cờ, tung phấn tránh gặp thời điểm nhiệt độ cao, hạn vào cuối tháng 

6, đầu tháng 7. 

 c) Đối với các cây trồng khác  

 - Tập trung gieo trồng và chăm sóc các loại cây rau rải vụ đảm bảo năng suất, 

chất lượng, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. 

  - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất; Đẩy mạnh sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; Mở rộng các vùng sản xuất theo hướng 

an toàn như VietGAP, Global GAP nhất là các cây trồng có giá trị xuất khẩu như 

thạch đen, ớt,... 

d) Thực hiện liên kết sản xuất 

 - Khuyến khích liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã với Doanh nghiệp 

trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng nhằm tạo ra thị trường 

tiêu thụ sản phẩm ổn định, quy mô lớn, hiệu quả. 

- Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tổ chức sản xuất theo chuỗi 

đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương. 

 đ) Một số lưu ý khác 

Tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra kinh doanh giống, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá và hàng giả, kém chất lượng ảnh 

hưởng tới sản xuất; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng và vệ sinh an 
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toàn thực phẩm; khuyến khích, tạo điều kiện phát triển liên kết sản xuất, bao tiêu sản 

phẩm an toàn. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quan tâm 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về 

UBND huyện (Qua Phòng Nông nghiệp và PTNT)  để có biện pháp xử lý kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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