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Vụ Hè Thu 2020, Diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh ước đạt 22.600 ha, đạt 

101,3% so với kế hoạch (KH: 22.300 ha). Tính đến ngày 20/8/2020, cơ bản diện 

tích lúa vụ Hè Thu toàn tỉnh đã trổ, còn khoảng 1.000 ha chưa trổ (tập trung ở 

Hướng Hóa và một số diện tích gieo muộn ở huyện Cam Lộ, TP. Đông Hà); Diện 

tích lúa đã thu hoạch hơn 10.500 ha, đạt hơn 46% diện tích gieo cấy (Huyện Hải 

Lăng đã cơ bản thu hoạch xong, Triệu Phong thu hoạch được hơn 3.000 ha, Vĩnh 

Linh hơn 750 ha, Gio linh 150 ha…). Hiện nay, còn khoảng  12.100 ha chưa thu 

hoạch đang ở giai đoạn chín sữa- chín hoàn toàn, tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa, ĐaKrông, Triệu Phong và TP. Đông Hà, đây là 

những diện tích có nguy cơ ảnh hưởng do mưa lũ cuối vụ là rất lớn. 

Thực hiện Công điện số 1522/CĐ-TCTL-QLCT hồi 10h ngày 18/8/2020 của 

Tổng cục Thủy lợi về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và đảm bảo an toàn 

công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở Khu vực Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ; Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thì trong những ngày tới 

thời tiết trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 1-2 đợt mưa lớn, đồng thời do đây là 

thời kỳ chuyển mùa nên tần suất xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như 

giông, tố, lốc, mưa đá sẽ gia tăng, nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch sẽ bị đổ ngã, 

ngập úng hoặc đã thu hoạch nhưng không phơi được do ảnh hưởng mưa bão, làm 

giảm năng suất và chất lượng lúa Hè Thu cũng như các loại cây màu khác. 

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, đảm bảo một vụ mùa 

thắng lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 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 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. 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 chỉ đạo đến nông dân thực hiện các công việc sau:  

- Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi huy động nhân lực tháo cạn nước 

trên đồng ruộng, sử dụng cơ giới hóa để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đã chín 80-

85% với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại 

do thiên tai gây ra. Đối với những địa phương đang thực hiện cách ly do dịch bệnh 

Covid 19 thì chính quyền địa phương huy động lực lượng Đoàn viên Thanh niên, 

phụ nữ, nông dân...ở các địa phương lân cận hỗ trợ thu hoạch, phơi và bảo lúa và 

hoa màu giúp; 
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- Chuẩn bị tốt các điều kiện phơi sấy, bảo quản, cất giữ nông sản hợp lý thích 

ứng với diễn biến thời tiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra;  

- Đối với một số loại nông sản khác chưa thu hoạch như ngô, lạc, sắn, rau các 

loại... cần tiến hành khơi thông, tạo các rảnh thoát nước, nhằm hạn chế ngập úng khi 

có mưa lớn xảy ra; 

- Xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ ngập lụt, úng khi xảy ra mưa lớn;  

Chủ động xây dựng phương án để xử lý, thoát nước cho diện tích lúa, hoa màu chưa 

đến kỳ thu hoạch và các cây công nghiệp , cây ăn quả , đặc biệt là cây Hồ tiêu có  

nguy cơ bị ngập úng để tránh thiệt hại và phát sinh dịch bệnh; huy động tối đa mọi 

phương tiện như máy bơm điện, bơm dầu để bơm tiêu nhanh cho những diện tích 

lúa bị ngập, đổ ngã. 

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

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: 

- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát thực địa, theo dõi, cập nhật thường 

xuyên về tình hình sản xuất và diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó 

kịp thời với những tình huống bất lợi do thiên tai gây ra; Phối hợp với các địa 

phương tập trung chỉ đạo bà con thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa và hoa màu; 

- Có kế hoạch hỗ trợ các địa phương tổ chức sấy lúa khi có mưa lớn xảy ra; 

- Hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất cây vụ Thu Đông 2020 trên các chân đất cao, 

không bị ngập lụt khi thời tiết thuận lợi; 

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. 

Để đạt được kết quả sản xuất vụ Hè Thu 2020 thắng lợi trong điều kiện diễn 

biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố, thị xã; Các đơn vị trong ngành có liên quan, quan tâm chỉ 

đạo; Kịp thời báo cáo các thông tin sản xuất về Sở Nông nghiệp và PTNT theo địa 

chỉ 270 Đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà và qua địa chỉ Email: 

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

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo);  

- Cục Trồng trọt, Cục BVTV; 

- Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh;                                                                                                                                                                              
- Phòng NN và PTNT các huyện, thành phố, thị xã; 

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

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

- GĐ Sở, Các PGĐ Sở;  

- Lưu VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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