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  Kính gửi: 

       - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
          - Các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn huyện, trà lúa Mùa trung đang trong giai đoạn đẻ rộ 
đến cuối đẻ, trà Mùa trung cấy muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ 
nhánh rộ. Một số diện tích cây rau màu được trồng rải rác tại các xã: Hưng Đạo, 
Tái Sơn, Ngọc Kỳ, Nguyên Giáp, Văn Tố... chủ yếu là các cây: dưa hấu, dưa lê, 
dưa chuột, các cây rau thập tự. Diện tích mặt nước nuôi thủy sản toàn huyện có 
khoảng 1.779 ha và trên 800 lồng bè nuôi thủy sản ven sông Luộc, sông 
Thái Bình. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng 
của cơn bão số 2 nên từ chiều tối và đêm ngày 10/8- 12/8, khu vực Bắc Bộ có 
mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét 
và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 50- 100 mm, có nơi trên 120 mm. Từ 
ngày 13/8 - 19/8 vẫn xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Đây là yếu tố thời tiết 
bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó với các điều kiện thời tiết bất 
lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
1.1. Giao cho HTX Dịch vụ nông nghiệp, HTX thủy sản (nếu có) kiểm tra 

các trạm bơm do địa phương quản lý, hệ thống thủy lợi nội đồng, khơi thông 
dòng chảy, sẵn sàng bơm gạn tiêu thoát nước kịp thời, ứng phó hiệu quả khi có 
hiện tượng mưa to gây ngập úng, ảnh hưởng đến những diện tích trà lúa muộn 
tại các khu triều trũng.

Tăng cường kiểm tra hệ thống điều tiết nước, khơi thông dòng chảy ở các 
kênh thủy lợi, cống ra vào các khu vực nuôi thủy sản, vớt bèo tây, rác thải, tháo 
dỡ các vật cản, trên các dòng kênh tiêu thoát nước. 

1.2. Chỉ đạo các HTX Dịch vụ nông nghiệp, HTX thủy sản, Đài truyền 
thanh xã, Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với Hội Nông dân theo dõi chặt chẽ 
tình hình diễn biến của thời tiết để tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông dân 
thực hiện tốt một số công việc sau:
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a. Trong lĩnh vực trồng trọt:
- Đối với diện tích lúa Mùa: Chủ động điều tiết mực nước trong ruộng 

hợp lý để phòng chống ngập úng cục bộ. Sau khi kết thúc đợt mưa bão cần tăng 
cường kiểm tra các đối tượng sâu bệnh hại, kịp thời phun phòng trừ theo hướng 
dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện.

 - Đối với diện tích cây rau màu Hè thu: 
+ Kiểm tra những diện tích cây rau màu đã đến kỳ thu hoạch, nhất là cây 

dưa chuột, dưa hấu cần thu hoạch ngay, tránh rủi ro, thiệt hại do các yếu tố 
thiên tai gây ra. 

+ Trên các diện tích cây rau màu mới trồng và đang trong giai đoạn phát 
triển như ở các xã: Hưng Đạo, Đại Sơn, Văn Tố, Quang Khải, Nguyên Giáp... 
các hộ nông dân cần chủ động kiểm tra, tháo nước trong rãnh luống, tu sửa cống 
tiêu thoát nước trong ruộng, đồng thời chuẩn bị tất cả các dụng cụ, phương tiện, 
máy móc đảm bảo chống úng kịp thời trong điều kiện thời tiết mưa to, kéo dài, 
gây ngập úng cục bộ.

b. Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản:
- Đối với các cơ sở chăn nuôi: Cần kiểm tra, gia cố lại bạt che chắn, mái 

chuồng trại để đảm bảo khi có mưa to, giông lốc không bị tốc mái, mưa hắt làm 
ướt nền chuồng, đặc biệt là đối với những hộ nuôi gia cầm có đệm lót.

- Đối với các hộ nuôi thủy sản: Cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng 
phó với mưa bão như sau: 

+ Những hộ có diện tích ao nổi tại các xã: Quang Phục, Tân Kỳ, Đại Sơn, 
Minh Đức, Cộng Lạc... cần kiểm tra các bờ vùng, cống thoát nước, chuẩn bị đầy 
đủ đăng, lưới để quây bờ trong trường hợp mưa lớn gây ngập, tràn bờ làm thất 
thoát cá nuôi. 

+ Những hộ nuôi cá lồng bè ven sông Luộc và sông Thái Bình cần kiểm 
tra, gia cố vững chắc các lồng bè, sẵn sàng ứng phó với điều kiện mưa giông, 
lốc xoáy. 

+ Những hộ có ao nuôi hoặc lồng bè cá đã đạt kích cỡ thương phẩm nên 
tiến hành thu hoạch trước mùa mưa bão, để hạn chế những rủi ro, thiệt hại.

2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan:
2.1. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
Chủ động phối hợp tham mưu cho UBND huyện trong việc chỉ đạo sản 

xuất và các giải pháp đề phòng, chống, ứng phó kịp thời với tình huống ngập 
úng cục bộ do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện.

2.2. Xí nghiệp KTCT thủy lợi huyện
Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến, tình hình thời tiết khí tượng 

thủy văn, chủ động bơm tháo gạn nước, sẵn sàng ứng phó với điều kiện thời tiết 
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mưa dông lớn, không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài gây ảnh hưởng xấu 
đến sản xuất nông nghiệp.

2.3. Đài Phát thanh huyện
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các địa phương tích cực thông tin, 

tuyên truyền kịp thời về công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong thời điểm 
hiện nay.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn có 
liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện uỷ;              Để báo cáo                  
- Thường trực HĐND huyện;       
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;       
- BCĐ SXNN huyện; 
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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