
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 10 năm 2021 

V/v chủ động phòng chống, ứng phó, khôi 

phục sản xuất sau bão Kompasu  
 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Chi cục Thuỷ lợi; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. 
 

 Thực hiện Công văn số 1016/TT-CLT, ngày 11/10/2021 của Cục Trồng trọt 

về việc chỉ đạo phòng chống và khôi phục sản xuất Kompasu. Để chủ động phòng, 

tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, để bảo vệ diện tích lúa, hoa màu 

vụ Mùa 2021 và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh và có các phương án hạn chế tối đa 

thiệt hại cho sản xuất trồng trọt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

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

nội dung sau:  

 1. Một số biện pháp thực hiện trước mưa bão 

1.1. Đối với cây lúa, rau màu 

 Tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động kiểm tra đồng ruộng đảm bảo 

ruộng tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ nhập úng, đảm bảo tốt việc 

tiêu úng và thoát lũ, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương tiện như máy bơm điện, máy 

bơm dầu... để bảo vệ diện tích lúa và hoa màu, cây ăn quả đang đến thời kỳ thu 

hoạch. 

 1.2. Đối với các vườn cây ăn quả 

Hướng dẫn người dân cắt tỉa để cây được thông thoáng (cành vượt, cành đan 

chéo nhau); đối với cây đang mang quả nếu đã đến thời kỳ thu hoạch cần chủ động 

thu sớm, tỉa bỏ bớt quả trên chùm để tránh va đập gây hư hỏng hoặc rụng quả; 

chằng néo thân cây hoặc cành lớn theo 3 hướng, dùng cây chống để hạn chế đổ 

ngã; xẻ mương, rãnh thoát nước để tăng tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục 

bộ. 

2. Một số biện pháp khắc phục sau mưa bão 

2.1. Đối với cây lúa, rau màu 

- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh nhưng bị 

đổ ngã do mưa gió, cần khẩn trương dựng lúa lên, buộc túm từ 3-5 khóm thành 

từng chùm để tránh hạt lúa nảy mầm trên bông, tháo cạn nước mặt ruộng để tạo 

thuận lợi cho việc thu hoạch lúa. 
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- Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa, rau màu đã đến kỳ thu 

hoạch, với diện tích rau màu bị ngập úng có khả năng phục hồi cần xới nhẹ mặt 

luống rau nhằm cung cấp ô xi cho bộ rễ, kết hợp phun bổ sung chế phẩm KH, 

Pennac P, siêu lân,... liều lượng phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất; bổ sung 

thêm phân bón khi thời tiết nắng ráo thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi. 

- Đối với diện tích rau bị thiệt hại hoàn toàn, vận động nhân dân thu gom, xử 

lý rau bị dập, thối, làm đất, chuẩn bị hạt giống rau màu để gieo trồng lại khi thời 

tiết thuận lợi, nhất là các loại rau ngắn ngày, đảm bảo không để tình trạng khan 

hiếm rau xảy ra; 

- Huy động tối đa mọi phương tiện khơi thông dòng chảy, nạo vét mương 

máng, nhằm tiêu nước trên ruộng một cách nhanh nhất, sử dụng máy bơm, kết hợp 

tháo nước nhanh để cứu lúa, rau màu vùng bị ngập úng; ưu tiên bơm tiêu nhanh 

cho những diện tích bị ngập úng nặng, khó tiêu thoát nước. 

 2.2. Đối với cây ăn quả 

Vệ sinh đồng ruộng, đối với những cây bị gãy cành thì cắt cành gãy, dùng 

nước vôi hoặc dung dịch thuốc chống nấm gốc đồng quét vào vết cắt để hạn chế 

tác hại của nấm xâm nhập vào cành cây gây hại; tăng cường sử dụng phân bón hữu 

cơ, phân bón lá (hạn chế sử dụng phân bón hóa học) để tăng khả năng phục hồi của 

cây; xới nhẹ, phá váng ở lớp đất mặt (vùng tán cây) giúp đất thông thoáng, tạo sự 

trao đổi khí vùng bên trên và xung quanh rễ; đối với những cây thiệt hại nặng như 

trốc gốc, gãy nhánh nặng khó phục hồi, cần chặt hạ và có kế hoạch thay thế bằng 

cây giống chất lượng cho trồng mới. Đối với vườn cây ngập úng cần khẩn trương 

đào rãnh, khơi thông dòng chảy, bơm hút nước ra khỏi vườn. 

2.3. Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát tình hình sản xuất, thường xuyên theo 

dõi diễn biến thời tiết để cập nhật thông tin đến nhân dân có biện pháp chủ động 

ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra cho sản xuất trồng 

trọt. 

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

triển khai thực hiện những nội dung trên và báo cáo về tình hình thiệt hại (nếu có) về 

Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (địa chỉ: số 76, 

đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, địa chỉ 

Email:phongtrongtrotccls@gmail.com; ĐT 02053.808.998) để tổng hợp và phối hợp 

chỉ đạo kịp thời./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TSKTTH;  

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đinh Thị Thu 
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