
 

                           

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    605   /SNN-TTBVTV 

V/v chỉ đạo khắc phục ảnh hưởng 

của thiên tai cuối vụ Đông Xuân 

2019-2020. 

Quảng Trị, ngày   13  tháng 4 năm 2020 

                               

 

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

 

Vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo cấy 26.018 ha lúa, hiện nay cây 

lúa đang ở giai đoạn chín sữa - chín sáp, một số diện tích đã thu hoạch. Từ ngày 

5-12/4/2020, đặc biệt trong ngày 12-13/4 trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 

gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 5-6 trên diện rộng, đã làm một số diện tích lúa 

đang và chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã, ngập nước. Theo báo cáo nhanh của các 

địa phương, tính đến ngày 13/4/2020, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 3.000 ha Lúa 

bị đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng gạo.  

Để kịp thời khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo 

vệ thành quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo cơ sở và 

bà con nông dân thực hiện các nội dung sau: 

1. Huy động tối đa mọi phương tiện và nhân lực, tiến hành đấu úng, tháo 

nước nhanh ở vùng bị ngập úng, ưu tiên bơm tiêu nhanh những diện tích lúa, 

hoa màu chuẩn bị thu hoạch để hạn chế thiệt hại do ngập úng; 

2. Tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch nhanh gọn đối với 

những diện tích lúa bị đổ ngã vừa chín tới (tỷ lệ chín trên 80%) với phương 

châm“xanh nhà hơn già đồng“; đồng thời có phương án để t ổ chức sấy lúa khi 

gặt về nếu thời tiết tiếp tục mưa, không phơi được; 

3. Lúa đang ở giai đoạn chín sữa bị đổ ngã, vận động người dân dựng và 

buộc lại để giảm thiểu thiệt hại về năng suất; 

4. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và chủ động phòng trừ các 

đối tượng sâu bệnh gây hại lúa cuối vụ Đông Xuân như: Rầy các loại, bệnh đạo 

ôn cổ bông, bệnh bạc lá vi khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn (Lưu 

ý không phun thuốc trước khi thu hoạch 7-10 ngày để đảm bảo an toàn thực 

phẩm); 

5. Phân công cán bộ chuyên môn 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 thời tiết gây ra. 

6. Thống kê diện tích và mức độ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh của các địa 

phương theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, 270 Hùng 



 

Vương, TP Đông Hà và Email: phongtrongtrotqt@gmail.com trước ngày 

25/4/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh có phương án hỗ trợ người dân khắc 

phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 

thị xã và các đơn vị trong ngành có liên quan tập trung chỉ đạo, giúp nông dân 

khôi phục sản xuất do thiên tai./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                                                                                                                             
- UBND tỉnh (B/c);                                  

- Đài PTTH và Báo Q.Trị;        

- GĐ, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;                                                    
- Các Trung tâm: Giống CT-VN, Khuyến nông; 

- Phòng NN và PTNT các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, TT-BVTV.  

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 



 

Phụ lục: Thống kê thiệt hại do gió mùa Đông Bắc vụ Đông Xuân 2019-2020 
 

(Kèm theo công văn số 605 /SNN-TTBVTV ngày  13  tháng 4 năm 2020  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
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