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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 
 

 

Từ đầu vụ Đông xuân đến nay tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến 

ở trạng thái nắng nóng, ít mưa, không khí lạnh xuất hiện với tần suất thấp (chỉ có 

02 đợt làm nhiệt độ giảm thấp). Nền nhiệt độ 03 tháng đầu năm ở mức cao hơn 

TBNN cùng kỳ từ 1-2,7
0
C, trong đó nhiệt độ tháng 01/2020 cao hơn TBNN 

cùng kỳ từ 2,3-2,7
0
C. Lượng mưa chỉ đạt 60-70% so với TBNN cùng kỳ. Qua 

kiểm tra thăm đồng tại các địa phương cho thấy, do thời tiết nắng ấm nên hầu 

hết các giống lúa đều rút ngắn thời gian sinh trưởng từ 7-10 ngày so với mọi 

năm, dự kiến trổ tập trung từ 20-25/3/2020, sớm hơn lịch thời vụ đề ra từ 7-10 

ngày, như vậy vụ lúa Đông Xuân 2020 sẽ thu hoạch xong trước 10/5/2020, đây 

là điều kiện thuận lợi để triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2020 sớm hơn dự kiến và 

đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa lũ. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị từ tháng 3 đến 

tháng 7/2020,  nền nhiệt độ ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ, gió mùa Tây Nam 

và nắng nóng sẽ tác động sớm hơn TBNN, trong tháng 3 nắng nóng sẽ xảy ra 

trên diện rộng và cường độ tăng dần từ tháng 4, ngưỡng nhiệt độ cao nhất đạt 

39-40
0
C. Lượng mưa từ nay đến cuối tháng 7/2020 dự báo ở mức xấp xỉ TBNN 

cùng kỳ, tuy nhiên nền nhiệt độ được dự báo cao hơn TBNN cùng kỳ nên làm 

gia tăng mức độ khô hạn và thiếu nước trong suốt vụ Hè Thu 2020. 

Để thực hiện có hiệu quả Phương án 6002/PA-UBND ngày 27/12/2019 của 

Ủy ban nhân tỉnh về tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2020, đặc biệt là tổ chức 

sản xuất vụ Hè Thu 2020 ứng phó với khô hạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Quảng Trị tiến hành rà soát diện tích đất trồng lúa vụ Hè Thu 2020 không có 

khả năng tưới để chuyển đổi sang các loại cây trồng khác phù hợp, có hiệu quả 

kinh tế như dưa hấu, đậu xanh, ngô và các loại rau màu khác. 

2. Kịp thời xây dựng Kế hoạch thực hiện Phương án 6002/PA-UBND ngày 

27/12/2019 của Ủy ban nhân tỉnh để tổ chức sản xuất nông nghiệp trong vụ Hè 

Thu và Thu Đông năm 2020, trong kế hoạch cần nêu rõ diện tích chuyển đổi, 
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cây trồng chuyển đổi, đề xuất chính sách hỗ trợ (tỉnh, huyện) và dự toán kinh phí 

thực hiện. 

Văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (270 Hùng Vương, TP. Đông 

Hà, Quảng Trị) và bản mềm qua địa chỉ Email: phongtrongtrotqt@gmail.com 

trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê 

duyệt đảm bảo thời vụ./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- UBND tỉnh( B/c);                                                                            

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;  

- Các chi cục: TTBVTV, Chi cục Thủy lợi; 

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

- Cty TNHH MTV QLKTCTTL Quảng Trị; 

- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế 

TP, TX; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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