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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 831  /SNN-TSKTTH 

V/v chỉ đạo thu hoạch vụ  Xuân, chuẩn bị 
sản xuất vụ Mùa 2018;  Tăng cường kiểm tra 
chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  05  tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi: - UBND các huyện và thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc: Chi cục Bảo vệ thực vật, 
Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Thủy lợi. 

 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, ngô và lúa xuân đang giai đoạn chín - thu 

hoạch. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Lạng Sơn, trong tháng 7/2018 

nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể ảnh 

hưởng đến khu vực Lạng Sơn tập trung vào giữa đến cuối tháng, đồng thời sẽ 

xuất hiện các đợt mưa lớn có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất. 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để bảo vệ kết quả sản xuất vụ 

Xuân, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo và 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo thu hoạch lúa Xuân, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, kết hợp 

dùng chế phẩm vi sinh để tạo điều kiện cho quá trình phân hủy rơm rạ nhanh, 

tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa mùa sau cấy. Triển khai gieo cấy lúa Mùa theo 

đúng lịch thời vụ và kế hoạch đã xây dựng. Tăng cường các biện pháp kỹ thuật 

như gieo thẳng, bón phân cân đối, ...; làm tốt công tác bảo vệ thực vật. Khuyến 

cáo người dân khẩn trương thu hoạch ngô, không để ngô đã đến thời kỳ thu 

hoạch ngoài đồng ruộng làm giảm năng suất, chất lượng. 

2. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi diện tích trồng 

lúa kém hiệu quả, những chân đất cao không chủ động được nước sang trồng các 

loại cây rau màu có hiệu quả kinh tế cao hơn như: rau, ngô, lạc, đậu tương, … 

3. Chủ động tưới tiêu và phòng tránh thiên tai, kiểm tra hệ thống kênh 

mương. Rà soát kế hoạch tưới tiêu cho cây lúa và cây trồng khác, đặc biệt chú ý 

phương án tiêu úng cho những vùng thường xuyên bị ngập úng sau cấy. Chuẩn 

bị đầy đủ số lượng giống rau màu dự phòng cho vụ Mùa. 

4. Tăng cường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn tình trạng tăng 
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giá và hàng giả, hàng kém chất lượng, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật 

nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân.  

 5. Thời tiết có thể có những diễn biến bất thường cần thường xuyên theo 

dõi để chủ động và sẵn sàng các phương án phòng, chống hạn, úng kịp thời. 

 Trên đây là một số nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện tốt công tác thu 

hoạch cây trồng vụ Xuân, gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ Mùa 2018. Đề nghị 

UBND các huyện và thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện, theo dõi chặt 

chẽ tình hình và báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Cty TNHH MTV khai thác CTTL; 
- Cty Cổ phần VT nông nghiệp; 
- Cty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn; 
- Lưu VT; Phòng TS-KTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Lý Việt Hưng 

 

 

 


		2018-07-05T09:39:44+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




