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Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố. 

- Các Chi cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Thủy lợi, 

Quản lý chất lượng NLS&TS; TT Khuyến nông. 

- Công ty TNHH MTV khai thác Công trình Thủy lợi. 
 

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vụ Đông 

năm 2019 sẽ là một vụ Đông nghiêng ấm. Tuy nhiên, có khả năng xuất hiện các 

đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 5-10 ngày tập trung trong tháng 1/2020, có thể 

xuất hiện băng giá và sương muối vào tháng 2/2020 ở các vùng núi cao. Để chủ 

động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo đảm an toàn cho 

cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Đông 

Xuân năm 2019 - 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các 

đơn vị, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội 

dung sau:  

I. Về Trồng trọt 

1. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn các cây 

trồng vụ Mùa, nhanh chóng làm đất gieo trồng cây rau, màu vụ Đông. Chỉ đạo 

hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây vụ Đông, cây ăn quả và các loại hoa, cây cảnh 

khác đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt. 

2. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sản xuất vụ Đông; bố trí thời 

vụ hợp lý, hướng dẫn nông dân trồng gối vụ, rải vụ để khai thác tối đa điều kiện 

đất đai, tránh sản phẩm mất giá và tăng hiệu quả kinh tế. Tiếp tục chuyển đổi 

những diện tích đất lúa kém hiệu quả, không chủ động được nước tưới sang 

trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn, phát triển theo hướng sản xuất 

theo nhu cầu thị trường gắn với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng sản xuất 

nông sản an toàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm, chất lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp nhằm ngăn chặn tình 

trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá vật tư ảnh hưởng tới sản xuất. 

3. Tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi, chủ động tu sửa 

hệ thống kênh mương đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất cây vụ Đông; 

có kế hoạch khai thác nguồn nước hợp lý phục vụ sản xuất và các phương án 

chống hạn. 
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II. Về Chăn nuôi - Thú y 

Thực hiện đầy đủ, đảm bảo đạt kết quả tốt các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, tỉnh, ngành về chăn nuôi - thú ý; tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát 

dịch bệnh và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm 

như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi,... và một số bệnh 

khác như tụ huyết trùng, viêm phổi, cước chân, lợn nghệ, tiên mao trùng,... 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng 

chống đói rét cho vật nuôi theo nội dung Công văn số 1451/SNN-TY ngày 

04/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.  

III. Về Thủy sản 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố thống kê diện tích, đối tượng 
nuôi, lượng giống thả, dự kiến sản lượng thủy sản trên địa bàn; các đơn vị 
chuyên môn tăng cường phổ biến, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng 
chống rét thủy sản, đặc biệt tại các địa phương có vùng nuôi trồng thủy sản tập 
trung như khu vực nuôi cá lồng, các cơ sở sản xuất giống, lưu giống. 

2. Trong thời gian giá rét, không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không 
thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù để tránh xây xát cho thủy sản nuôi nhằm hạn 
chế thủy sản bị bệnh; sản phẩm đến kỳ thu hoạch cần tổ chức thu hoạch kịp thời, 
không để xảy ra tình trạng thủy sản chết do rét. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc triển khai 
thực hiện, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT các hiện tượng bất thường 
và tình hình, kết quả sản xuất vụ Đông, chăn nuôi, thủy sản./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC, QLXDCT;  

- Lưu: TS-KTTH, VT. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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