UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1590 /SNN&PTNT-TT&BVTV

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 9 năm 2020

V/v chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa, triển
khai sản xuất vụ Đông năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan;
- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Liễn Sơn,
Tam Đảo, Phúc Yên, Lập Thạch.
Hiện nay, một số địa phương trong tỉnh bắt đầu thu hoạch lúa Mùa và
triển khai sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2020. Theo Trung tâm Dự báo Khí
tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 9/2020, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt
động gây giảm nhiệt ở miền Bắc; tuy nhiên, nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN
cùng thời kỳ từ 1,0-1,50C; có khả năng xuất hiện 3 đợt mưa và tập trung những
ngày cuối tháng 9/2020, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức cao
hơn TBNN từ 10-15%. Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời
tiết, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị
trực thuộc Sở có liên quan và các Công ty TNHH MTV Thủy lợi tập trung chỉ đạo,
hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa
đã chín với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”; giải phóng đất mở rộng
diện tích gieo trồng cây vụ Đông.
2. Lập phương án ứng phó với mưa lớn, tiêu thoát nước cho diện tích lúa,
rau màu có nguy cơ bị ngập úng.
3. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng
phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra.
4. Thực hiện tốt Hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và thời vụ năm 2020
của Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành. Đôn đốc bà con nông dân thu hoạch
đến đâu vệ sinh nhanh, gọn đồng ruộng đến đó, đảm bảo gieo trồng cây vụ Đông
trong khung thời vụ tốt nhất.
Để nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo; các đơn vị trực
thuộc Sở có liên quan và các Công ty TNHH MTV Thủy lợi thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Cục Trồng trọt (b/c);
- GĐ, PGĐ Sở phụ trách;
- Phòng NN&PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố (t/h);
- Lưu: VT, TT&BVTV.
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