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

 

Căn cứ Văn bản số 133/BVTV-TV ngày 17/01/2022 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc chủ động phòng chống SVGH cây trồng dịp Tết Nguyên đán 

năm 2022. 

Tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố, đến ngày 20/01/2022, toàn 

tỉnh đã gieo 657.804 kg lúa giống các loại; diện tích lúa đã cấy 1.612 ha. Qua 

kiểm tra sản xuất tại một số huyện, thành phố thấy toàn bộ diện tích mạ đã gieo 

được che phủ nilon chống rét.  

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: Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, xu 

hướng nhiều mây, nhiều ngày có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ cao hơn trung 

bình nhiều năm từ 1-1,5oC. Từ đêm ngày 28-29/01/2022 trở đi, các tỉnh miền 

Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng xảy ra 

lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xảy ra 

mưa tuyết và băng giá.   

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết bất thuận gây ra, đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất vụ xuân năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức 

năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội 

dung sau 

- Phân công cán bộ trực 24/24 giờ tại cơ quan trong các ngày trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán; thông tin kịp thời, trực tiếp với Chi cục Trồng trọt và 

BVTV khi có tình huống phát sinh ảnh hưởng xấu đến sản xuất để có biện pháp 

phối hợp, xử lý. 
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- Bố trí, phân công cán bộ kiểm tra đồng ruộng trong thời gian trước và 

sau Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng dự tính, dự báo chính xác 

tình hình sâu bệnh hại; kịp thời thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tổ chức 

sản xuất, phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng. Chủ động phòng chống sinh vật 

gây hại trên cây rau, màu, cây chè, cây ăn quả. 

- Đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ Đông đã đến thời 

kỳ thu hoạch, đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022. 

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, cho rau màu; chăm 

sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mạ, diện tích lúa đã gieo cấy. Triển khai đồng loạt 

các biện pháp diệt chuột trong thời gian đổ ải, làm đất vụ Đông Xuân. 

- Tổng hợp, báo cáo công tác tổ chức sản xuất trong dịp tết Nguyên đán 

trước ngày 08/02/2022 về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và 

BVTV) để tổng hợp, tham mưu cho Sở báo cáo UBND tỉnh. 

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở  

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố kiểm 

tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương gieo cấy theo khung thời vụ tốt nhất, 

đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.  

- 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 theo dõi sát 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.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các lô 

giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất trên địa bàn, đảm bảo 

tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ theo quy định.  

- Phân công cán bộ trực tết, tiếp nhận phản ánh của cơ sở; tổng hợp, báo 

cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.  

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Phân công cán bộ trực tết; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV 

tiếp nhận phản ánh của cơ sở; báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.  

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố kiểm 

tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng chống rét cho mạ và lúa mới cấy và 

phòng trừ dịch hại cho các loại cây trồng.  
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2.3. Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang 

- Chỉ đạo các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở thường xuyên kiểm 

tra, tu sửa các công trình thuỷ lợi, hệ thống kênh mương trên địa bàn.  

- Tăng cường quản lý chặt nguồn nước, điều tiết tưới hợp lý; bảo đảm đủ 

nước tưới phục vụ sản xuất. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị thực hiện tốt 

các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 

 
 

   Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - UBND tỉnh; (Báo cáo);;  
 - Lãnh đạo Sở;  
 - Các Chi cục: Thủy lợi,  
   Trồng trọt và BVTV; 
 - Trung tâm Khuyến nông;      (Thực hiện);                      
 - Ban quản lý khai thác CTTL; 
 - Trang thông tin điện tử Sở; 
 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 
 

 

 
Nguyễn Công Hàm 
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