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Thực hiện Công văn số 1275/SNN-TSKTTH ngày 01 tháng 7 năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường chỉ đạo chăm 

sóc, thu hoạch cây trồng vụ Xuân và triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2022. 

Trên địa bàn tỉnh, vụ Xuân năm 2022 có những diễn biến bất thường của 

thời tiết, khí hậu với những đợt không khí lạnh kéo dài, muộn hơn trung bình 

nhiều năm sẽ làm thời gian thu hoạch của các loại cây trồng chậm hơn so với 

năm trước (trung bình đối với lúa khoảng 10-12 ngày, cây ăn quả khoảng 15-20 

ngày). Trong tháng 5 sang nửa đầu tháng 6 có nhiều ngày mưa rào và dông, xuất 

hiện mưa lũ gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp (từ 10-12/5) và là điều kiện 

thuận lợi cho các loại bệnh hại cây trồng phát sinh, phát triển  … 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, tình hình thời 

tiết trong thời gian tới có diễn biến phức tạp. Nhiệt độ trung bình từ tháng 8-

9/2022 cao hơn 0,5-1oC, những tháng khác phổ biến thấp hơn khoảng 0,5oC so 

với trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ tháng 7 - 10 có xu hướng cao hơn 15-

30% so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Không khí 

lạnh có khả năng hoạt động sớm trong khoảng tháng 10, tháng 11/2022.  

Hiện nay cơn bão số 01 đã qua và không gây thiệt hại lớn, tuy nhiên để bảo 

vệ kết quả sản xuất vụ Xuân 2022, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Mùa, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, mưa bão, dịch hại gây ra. UBND huyện đề 

nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội 

dung sau:  

1. Công tác ứng phó với các cơn bão trong năm 

- Đối với diện tích lúa, hoa màu đến thời kỳ thu hoạch: Tuyên truyền, vận 

động người dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín, đặc biệt 

ưu tiên thu hoạch trước những diện tích lúa ở vùng có nguy cơ bị ngập úng, với 

phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; thu hoạch và cất trữ ngô kịp thời không 

để tình trạng ngô chín khô ngoài đồng ruộng dễ bị mọt gây hại hoặc gặp mưa bão 

sẽ mọc mầm làm giảm năng suất, chất lượng. Đồng thời thu hoạch lúa Xuân đến 

đâu làm đất kỹ đến đó, bổ sung vôi và chế phẩm sinh học để tăng cường phân 

hủy rơm rạ, hạn chế nguồn sâu bệnh, tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa Mùa sau cấy. 
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- Đối với diện tích cây trồng chưa được thu hoạch: Chuẩn bị huy động tối 

đa máy móc, phương tiện, nhân lực để khơi thông dòng chảy, khoanh vùng và có 

kế hoạch tiêu úng nhanh, kịp thời. Nước rút đến đâu khua rửa lá đến đó, kết hợp 

sục bùn, xới xáo phá váng để phòng tránh nghẹt rễ cho cây trồng. 

2.  Chăm sóc cây trồng vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Mùa 

- Tăng cường bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, 

dịch hại và sinh trưởng của cây trồng, điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình 

dịch hại trên cây trồng để có hướng xử lý kịp thời. Khuyến cáo người dân chăm 

sóc cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa nhiều (xới xáo phá váng, tranh thủ 

những ngày thời tiết thuận lợi để phun thuốc phòng trừ bệnh, bổ sung phân bón 

qua lá, ...). 

 - Đối với chân đất cấy lúa Xuân trỗ muộn (dự tính thu hoạch vào giữa và 

cuối tháng 7), để kịp thời vụ cấy lúa Mùa (xong trước lập thu 7/8), phải khẩn 

trương chuẩn bị mạ mùa tốt (gieo mạ thưa, chăm sóc tốt để cây mạ khỏe, đẻ nhánh 

con - mạ ngạnh trê). Đối với những chân đất không kịp cấy lúa Mùa, khuyến cáo 

người dân chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây rau, màu khác. 

- Chỉ đạo tốt công tác điều tiết nguồn nước, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch 

ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là mưa bão lớn, ngập 

úng, đảm bảo an toàn các hồ đập trong mùa mưa bão. 

- Tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém 

hiệu quả; Phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khuyến khích tổ chức 

sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương, mở rộng các 

vùng sản xuất theo hướng an toàn như VietGAP, Global GAP, hữu cơ, ... 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh giống, phân bón, 

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

hưởng tới sản xuất; kiểm tra, kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

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

chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình chỉ đạo, thực hiện 

nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND huyện (Qua Phòng Nông nghiệp & 

PTNT) để phối hợp, xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT tỉnh (b/c); 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 
 

 
Dương Thi Hạnh 
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