
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:  1678/SNN-TTBVTV 
V/v khắc phục thiên tai, khôi 

phục sản xuất do mưa lũ gây ra 

              Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

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

Đêm 22/8 và đêm ngày 23/8/2021 trên địa bàn các huyện Lâm Bình, Na 

Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn xảy ra mưa to đến rất to, kéo dài trong nhiều giờ, 

đặc biệt tại một số xã như: Minh Quang, Phúc Sơn, Khuôn Hà, Thượng Lâm, 

Lang Can (Lâm Bình); các xã Khâu Tinh, Thượng Giáp, Sinh Long (Na 

Hang). Theo báo cáo nhanh, mưa lớn đã gây lạt lở đất, lũ quét, ngập úng làm 

thiệt hại trên 100 ha lúa (trên 30 ha lúa bị vùi lấp có nguy cơ mất trắng) ; trên 

20 ha ngô, rau, màu (trên 14 ha ngô đổ, gãy; trên 11 ha lạc đang giai đoạn củ 

non bị ngập).  

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, trong ngày 25/8 

đến ngày 26/8/2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to và 

dông; khu vực vùng núi cao phía bắc tỉnh (gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, 

Chiêm Hóa, Hàm Yên) có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có 

nơi trên 100mm/24h. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. 

Để kịp thời khắc phục và hạn chế tối đa những thiệt hại của cây trồng do 

thiên tai gây ra, kịp thời khôi phục sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chuyên 

môn, UBND các xã, thị trấn tập trung đôn đốc hướng dẫn nhân dân thực hiện 

các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa to, lũ, ngập úng gây ra nhanh chóng 

khôi phục sản xuất: 

- Đối với diện tích cây trồng bị lũ quét, ngập úng: Khẩn trương vệ sinh 

đồng ruộng, dọn sạch bùn đất, đá, rác và tàn dư cây trồng. Tạm ngừng bón phân 

đạm và tổ chức phun phòng các đối tượng bệnh hại thường xuất hiện sau ngập 

úng như: Bệnh thối thân vi khuẩn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên cây lúa; 

bệnh khô vằn, thối nhũn trên cây ngô; bệnh lở cổ rễ, thối nhũn, héo xanh vi 

khuẩn, trên cây lạc, đỗ tương, rau. 

- Diện tích lúa bị đổ tổ chức dựng buộc thành chùm sớm để tránh hạt lúa 

bị thối hoặc nảy mầm trên bông. Trên diện tích ngô bị đổ gãy, tận thu những cây 

ngô bị gãy để làm thức ăn cho trâu, bò; cây bị đổ dựng và vun nhẹ gốc để giữ 

cây (lưu ý khi vun không xới sát gốc làm tổn thương rễ ngô). Sau khi cây trồng 
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đã phục hồi, tuỳ tình hình sinh trưởng của từng ruộng để áp dụng biện pháp 

chăm sóc cho phù hợp, ruộng đến thời kỳ bón phân, chăm sóc phải thực hiện 

sớm và bón phân đầy đủ, cân đối để cây sinh trưởng, phát triển nhanh, khoẻ; nếu 

cây trồng sinh trưởng kém bổ sung dinh dưỡng bằng bón phân qua lá. 

- Những diện tích lúa và hoa mầu bị hư hại nặng không có khả hồi phục, 

khẩn trương vệ sinh ruộng và làm đất để gieo trồng các cây trồng vụ đông như: 

cây ngô lấy hạt, cây ngô thức ăn gia súc, rau để đảm bảo thu nhập. 

- Tiếp tục khơi thông dòng chảy tại những kênh, mương thoát bị bồi lấp 

để nhanh chóng thoát nước khi có mưa lớn. 

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết và dự báo tình hình dịch hại cây trồng 

của cơ quan chuyên môn để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống kịp 

thời, hiệu quả.  

- Tổng hợp tình hình thiệt hại và tiến độ khắc phục, báo cáo về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

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

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh hại và có 

hướng dẫn phòng trừ kịp thời, hiệu quả đặc biệt chú trọng những vùng đang 

bị ảnh hưởng do mưa lớn, lũ, ngập úng. 

- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị chuyên môn các 

huyện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc nhân dân khắc phục diện tích cây trồng 

bị thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập úng gây ra; tăng cường các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc và phòng trừ dịch hại cho cây trồng. 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn các huyện, thành phố hướng dẫn 

nhân dân chuẩn bị phương tiện máy móc cho thu hoạch vụ mùa và làm đất, gieo 

trồng cây trồng vụ đông. 

- Chủ động phối hợp với đơn vị chuyên môn các huyện, thành phố  và các 

đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh 

giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất. 

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 bị thiệt hại để hướng dẫn, đôn đốc nhân dân biện pháp  kỹ 

thuật chăm sóc cây lúa, cây màu sau mưa lũ; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp 

thâm canh phù hợp nhằm tăng năng suất cây trồng. 

- Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

và các cơ quan liên quan hướng dẫn các biện pháp khắc phục thiệt hại, khôi 
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phục sản xuất; thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết cực đoan, chỉ đạo của 

cơ quan chuyên môn, các biện pháp ứng phó đảm bảo hạn chế tối đa thiệt hại 

cho sản xuất. 

2.3. Chi cục Thủy lợi; Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên 

Quang 

- Theo dõi sát diễn biến của thời tiết và chủ động phối hợp với các cơ 

quan liên quan để tham mưu triển khai các phương án phòng chống thiên tai, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có mưa bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,... xảy ra.   

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương bị thiệt hại do thiên tai tổ chức hỗ 

trợ nhân dân khôi phục sản xuất theo đúng quy định tại Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh.  

- Hướng dẫn các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở, các HTX kiểm tra 

kênh mương, bờ đập, bờ bao của các hồ thủy lợi; phân công cán bộ trực 24/24 

giờ tại các hồ, đập trong các ngày mưa bão, kịp thời báo cáo, xử lý các thiệt hại 

do mưa bão gây ra. 

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 qua Chi cục Trồng trọt và BVTV để phối hợp giải quyết./. 
  

  

  Nơi nhận: 
- Như trên;  

 - UBND tỉnh  (Báo cáo); 
 - Lãnh đạo Sở;  
 - Chi cục: Trồng trọt và BVTV;  
- Chi cục Thủy lợi; 
- Trung tâm Khuyến nông;                         (T/hiện);                 
- Ban QL khai thác CTTL Tuyên Quang;                             
- Phòng NN&PTNT huyện;    
- Phòng Kinh tế thành phố;           
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TTBVTV (Hn) 

GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 

  
 

Nguyễn Văn Việt 
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