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Sản xuất nông nghiệp năm 2020 diễn ra trong điều kiện phải đối mặt với 

nhiều khó khăn và thách thức, trong đó diễn biến bất thường của thời tiết trong 

tháng 4 đã làm hơn 4.985,85 ha lúa vụ Đông xuân đang giai đoạn ngậm sữa, vào 

chắc và chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, ngập nước ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, 

sản lượng giảm trên 3.300 tấn, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Sang vụ Hè Thu do 

ảnh hưởng kiện thời tiết bất thuận, nắng nóng kéo dài làm hơn 5.400 ha cây trồng 

bị ảnh hưởng, trong đó có thời điểm trên 4.000 ha lúa bị khô hạn do thiếu nước, 

ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cuối vụ. Mặt khác, trong thời 

gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, một số mặt hàng nông sản tiêu thụ 

khó khăn, giá cả giảm mạnh (tinh bột sắn, chuối, chanh leo...), người nông dân 

không có việc làm do một số hoạt động sản xuất, kinh doanh ngừng sản xuất. Bên 

cạnh đó, dịch tả lợn Châu Phi đã làm thiệt hại kinh tế và việc tái đàn sau khi kết 

thúc dịch còn gặp nhiều khó khăn. Những tác động trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến 

sinh hoạt và đời sống của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.   

Thực hiện Kế hoạch số 1914/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh về sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu và Thu Đông 2020 ứng phó với 

khô hạn xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo sản 

lượng lương thực, thực phẩm các loại, nhằm tăng thu nhập cho người dân trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; yêu cầu 

các đơn vị trong ngành có liên quan tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Thu 

Đông 2020 với một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn (Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông...) phối hợp với các địa phương kịp 

thời thực hiện các công việc sau:  

- Tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để thu hoạch lúa Hè Thu khi vừa 

chín tới, hạn chế tổn thất do mưa lũ cuối vụ gây ra. Tiến hành rà soát các diện tích 

đất lúa, đất màu không bị ngập lụt để tổ chức sản xuất vụ Thu Đông năm 2020 đảm 

bảo thời vụ. 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
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- Tùy theo tính chất đất, thị trường tiêu thụ  để lựa chọn sản xuất các loại cây 

trồng phù hợp với từng vùng như: Ngô, Rau màu các loại, khoai lang, mướp đắng, 

môn, từ, tía, ném... ưu tiên những cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và có thị 

trường tiêu thụ ổn định; 

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cho 

nông dân. Khuyến cáo, hướng dẫn nông dân đầu tư, sử dụng nhà lưới, nhà màng, 

lồng che mưa, khay gieo hạt... và các giải pháp kỹ thuật tiến bộ khác về giống, 

phân bón, phòng trừ sâu bệnh để hạn chế ảnh hưởng bất thuận của thời tiết, nâng 

cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, đồng thời tạo ra sản phẩm 

sạch, an toàn cho người tiêu dùng; 

- Bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ, khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất vụ 

Thu Đông 2020, nhất là các cây trồng mới, công nghệ mới theo hướng nông 

nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, đảm bảo an toàn thực phẩm; 

- Tăng cường tìm kiếm, mời gọi các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến 

liên kết tổ chức sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm trên địa bàn. 

2. Đối với các đơn vị trong ngành (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 

Chi cục PTNT, Trung tâm Khuyến nông, Trung Tâm Giống CT-VN...): Tùy 

theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp với các địa phương thực hiện 

tốt các nội dung sau: 

- Tăng cường phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương 

tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hướng dẫn và 

động viên nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống, vật tư 

nông nghiệp trên địa bàn, hạn chế thấp nhất hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh 

hưởng đến sản xuất trên địa bàn; 

- Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo, phát hiện sớm các 

đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời; 

- Chuẩn bị đầy đủ nguồn giống đảm bảo chất lượng, cung ứng kịp thời cho bà 

con nông dân trên địa bàn để tổ chức sản xuất hiệu quả; 

- Phối hợp với Sở Công thương để tăng cường xúc tiến thương mại và kết nối, 

mời gọi các Doanh nghiệp đến liên kết, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vụ 

Thu Đông trên địa bàn. 

3. Đề nghị Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Đài khí 

tượng thuỷ văn và các đài địa phương: Tăng cường thời lượng tuyên truyền về 

tình hình thời tiết bất thuận, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên các 

loại cây trồng và các chủ trương, biện pháp chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã; yêu cầu các đơn vị trong ngành có liên quan , quan tâm chỉ đạo  và báo cáo tình 

hình triển khai, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Nông nghiệp 



 
 
và PTNT theo địa chỉ 270 Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, đồng thời qua 

địa chỉ Email: phongtrongtrotqt@gmail.com để kịp thời chỉ đạo, xử lý./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;          

- Phòng NN & PTNT/Phòng kinh tế các huyện, 

thành phố, thị xã; 

- Sở Công Thương;                                                                                                                                                                      
- Phòng KHTC; 

- Chi cục PTNT; 

- Các Trung tâm: Khuyến nông, Giống CT-VN; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Q.Trị, Đài KTTV tỉnh; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở Trần Thanh Hiền;  

- Lưu VT, TTBVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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