UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
PHÒNG NÔNG NGHIỆP&PTNT

Số 01 /NN&PTNT-TT
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất
và phòng chống rét cho cây trồng
vụ Đông Xuân 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 04 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Trạm trồng trọt &BVTV;
- Xí nghiệp thủy lợi huyện;
- Trung tâm Văn hóa-TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn trong huyện.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí
tượng Thuỷ văn tỉnh Vĩnh Phúc; trong khoảng 20 ngày đầu tháng 01/2021, nền
nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều
ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm.
Theo báo cáo nhanh của các xã, thị trấn (đến ngày 03/01/2021), toàn huyện
đã gieo được 2,4 ha mạ để cấy 167 ha lúa Xuân sớm. Để chủ động ứng phó với
diễn biến bất lợi của thời tiết, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 giành
thắng lợi, Phòng Nông nghiệp&PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan,
UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Trạm Trồng trọt&BVTV
- Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sinh vật hại; thường
xuyên thăm đồng, kịp thời hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng chống rét cho
mạ và cây trồng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra,
phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông
nghiệp để phục vụ tốt cho sản xuất.
2. Xí nghiệp Thủy lợi huyện
Chủ động mọi nguồn lực, phương tiện và các biện pháp để lấy nước và trữ
nước theo lịch xả nước (Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 12/01/2021 đến 24h00 ngày
15/01/2021 (04 ngày); Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 26/01/2021 đến 24h00 ngày
02/2/2021 (08 ngày); Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 22/02/2021 đến 24h00 ngày
27/02/2021 (06 ngày), nhằm phục vụ gieo mạ, cấy lúa và tưới dưỡng vụ Đông
Xuân 2020-2021.
3. Trung tâm Văn hóa-TT-TT
Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường
công tác thông tin tuyên truyền gieo trồng các loại cây trồng theo khung lịch
thời vụ của huyện; Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở chủ động tuyên truyền
và tăng cường thời lượng tiếp âm Đài truyền thanh huyện.
4. UBND các xã, thị trấn
Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:
+ Khẩn trương thu hoạch sớm cây trồng vụ Đông; tiến hành vệ sinh đồng
ruộng, đẩy nhanh việc cày ải phơi đất nhằm cải tạo chế độ khí trong đất, tiêu diệt
mầm mống sâu bệnh hại.

+ Lấy nước, trữ nước ngay từ lần xả nước đợt 1 (Từ 0 giờ ngày
12/01/2021 đến 24h00 ngày 15/01/2021) để đảm bảo đủ nước phục vụ gieo
cấy vụ Đông Xuân 2020-2021. Chủ động chuyển đổi những diện tích đất
trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu có giá trị kinh tế cao, cây
thức ăn gia súc...
+ Tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, nhất là
diện tích mạ Xuân sớm đã gieo, cần thực hiện các biện pháp che phủ nilon khi
nhiệt độ trong ngày dưới 150C; giữ đủ ẩm và bón bổ sung phân lân, kali để bảo
vệ mạ.
* Đối với các cây màu: Hướng dẫn nông dân gieo trồng và chăm sóc đảm
bảo trong khung thời vụ tốt nhất. Cần chăm sóc kịp thời, tưới đủ nước và phòng
trừ tốt các loại sâu bệnh hại.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất
thuận và có biện pháp xử lý kịp thời.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn lưu ý
thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT Nguyễn Bình Khiêm;
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Phòng;
- Tổ Trồng trọt;
- Lưu.
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