
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SNN-TTBVTV Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

V/v chỉ đạo phòng chống thiệt hại do ảnh 

hưởng của hạn hán, thiếu nước tưới  

sản xuất lúa vụ mùa năm 2020 

 

 
 

 
 

 

 

Kính gửi:  UBND các huyện, thành phố 
  
 

 Tính đến thời điểm ngày 22/7/2020 toàn tỉnh ước gieo cấy lúa vụ mùa 

được 19.800ha đạt 60% kế hoạch. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết bất thuận, 

nắng nóng kéo dài, ít mưa dẫn tới tình trạng thiếu nước phục vụ gieo cấy lúa vụ 

mùa tại một số địa bàn trong tỉnh. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 

hiện tượng hạn hán, thiếu nước cục bộ gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các 

nội dung sau: 

 - Đối với diện tích chủ động nước tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng 

dẫn nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa vụ mùa đảm bảo diện tích 

theo kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư thâm canh; tăng 

cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động kiểm tra, sửa chữa, nạo vét 

kênh mương; thực hiện tốt các biện pháp tích nước, trữ nước đảm bảo đủ nước 

tưới dưỡng cho cây lúa; tăng cường kiểm tra, điều tiết nước hợp lý, xác định 

diện tích lúa có nguy cơ hạn cuối vụ để có phương án khắc phục kịp thời. 

- Chủ động rà soát diện tích gieo cấy lúa mùa có nguy cơ thiếu nước, diện 

tích trồng lúa kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng rau màu, các cây trồng có 

giá trị kinh tế khác, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, ưu tiên sử dụng các loại 

cây trồng có khả năng chịu hạn, thời gian sinh trưởng ngắn; không sản xuất ở 

khu vực khó bảo đảm được nguồn nước tưới, tránh thiệt hại do hạn hán, thiếu 

nước gây ra. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả, tiết kiệm 

nước triệt để, chống thất thoát, lãng phí nước. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu 

nước nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước để phục vụ chăn nuôi và tưới cho 

cây trồng có giá trị kinh tế cao. 

- Chủ động đề xuất, xây dựng các chính sách hỗ trợ sản xuất; xây dựng, tổ 

chức thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến khó lường 

của thời tiết ảnh hưởng tới sản xuất lúa vụ mùa 2020. 



Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên 

môn triển khai thực hiện nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ và báo cáo kịp thời tình 

hình sản xuất, những tình huống phát sinh về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (địa chỉ: số 59, đường Yết Kiêu, phường Tam 

Thanh, TP. Lạng Sơn, địa chỉ Email: phongtrongtrotccls@gmail.com) để tổng hợp 

và có hướng chỉ đạo kịp thời./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở: Phòng TSKTTH; CC 

TT&BVTV; CC Thủy lợi; TT Khuyến nông; 

- Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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