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CÔNG ĐIỆN 

Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng, 

 vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản. 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Điện: 
 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 
 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 

30/12/2020 các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Đợt rét này dự báo 

còn tiếp tục có các đợt không khí lạnh tăng cường và dự kiến kéo dài ít nhất 20 

ngày. Để chủ động ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại 

trong sản xuất nông nghiệp do thời tiết gây ra, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:   

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế); Trung tâm Ứng dụng 

KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi; các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn: 

1.1. Về trồng trọt: 

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản 

xuất vụ Xuân 2021 đến ngày 28/12/2020 tổng diện mạ toàn tỉnh là 40ha, đủ để cấy 

khoảng 400ha lúa. 

 - Đối với mạ đã bắc: Trà Xuân trung (Xi23, NX30) thời gian bắc mạ từ 20-

25/12, thời điểm cấy từ 20-25/01. Thường xuyên kiểm tra việc che phủ nilon đảm 

bảo chống rét cho mạ khi nhiệt độ xuống thấp; không bón thúc đạm; duy trì đủ 

nước tạo điều cho mạ sinh trưởng tốt, theo dõi rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn để chủ 

động phòng trừ trước khi xuống cấy, không xuống cấy khi nhiệt độ dưới 15oC.      

- Số diện tích chưa bắc mạ, gieo thẳng theo lịch thời vụ tập trung trong tháng 

01/2021 đến ngày 05/02/2021 cần tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chặt chẽ 

thời điểm ngâm ủ, gieo mạ theo khung lịch thời vụ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của 

thời tiết, tránh tình trạng để nông dân gieo mạ vào thời gian thời tiết rét đậm, rét hại; 

chuẩn bị đủ nguồn giống lúa dự phòng đảm bảo chất lượng để chủ động khắc phục 

khi cần thiết, đảm bảo kế hoạch. 
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- Đối với cây trồng cạn: Tiếp tục chỉ đạo nông dân chăm sóc các loại rau màu 

vụ Đông; thu hoạch kịp thời cây vụ Đông đã đến thời kỳ thu hoạch. Tiến hành gieo 

trồng các loại cây trồng cạn (lạc, ngô, khoai và các loại rau màu) vụ Xuân năm 2021 

khi thời tiết thuận lợi, không gieo trồng khi thời tiết còn rét đậm. Tranh thủ đất đủ 

ẩm, trời ấm để gieo trỉa lạc xung quanh tiết Lập Xuân và kết thúc gieo trỉa trong 

tháng 02/2021.  

- Chủ động phát hiện và phòng trừ bệnh đạo ôn ngay từ đầu vụ để hạn chế 

nguồn bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời chuột, ruồi đục nõn,... 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống, vật tư 

nông nghiệp trên thị trường, kiên quyết không để hàng giả, hàng kém chất lượng 

lưu hành.  

1.2. Công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. 

Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 33/CĐ-UBND ngày 

24/12/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đói, 

rét, dịch bệnh cho vật nuôi. 

1.3. Phòng chống rét cho thủy sản nuôi. 

- Đối với các đối tượng thuỷ sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, nhất là các 

đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá lóc, cá vược, cá mú, cá chim vây vàng, 

tôm,… chỉ đạo khẩn trương thu hoạch. 

- Đối với diện tích thuỷ sản đang nuôi (thuỷ sản chưa đạt kích cỡ làm thương 

phẩm, đàn cá bố mẹ, cá giống) cần áp dụng: Duy trì mực nước ao đảm bảo độ sâu 

1,5 - 2 m để ổn định nhiệt độ nước; thả bèo tây trên mặt ao từ 1/3 - 2/3 diện tích 

mặt nước ao nuôi; thả sọt đan bằng tre nứa, bên trong sọt có các búi rơm tạo giá thể 

để thuỷ sản trú ẩn rét (bèo tây, sọt bố trí ở góc phía Bắc ao nuôi). Đối với cơ sở 

nuôi có điều kiện: Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng nilon sáng màu để 

chắn gió, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước; đối với nuôi lồng có thể sử dụng nilon 

sáng màu để phủ kín mặt lồng nuôi hoặc thả sâu lồng nuôi 1,8 - 2,0m so với mặt 

nước. Cho thuỷ sản nuôi ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, 

khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung vitamin C, khoáng chất để tăng sức đề kháng. Khi 

nhiệt độ nước ao nuôi ≤150C thì ngừng cho ăn. Hằng ngày theo dõi các yếu tố môi 

trường, điều chỉnh chất lượng nước đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.  

- Chủ động, tăng cường hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về các biện pháp chống rét cho cơ sở sản xuất giống, lưu giống, nuôi thương  phẩm 

thuỷ sản để tránh bị thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm cho thị trường, nhất 

là dịp tết.  

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo lực lượng cán 

bộ kỹ thuật của các đơn vị chuyên môn thuộc ngành trực tiếp các địa phương 

hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và các đối 

tượng nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông 

nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 
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3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn Báo Hà Tĩnh, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn 

phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tuyên 

truyền và đưa tin về tình hình thời tiết để người dân kịp thời nắm bắt thông tin và 

chủ động ứng phó, đồng thời tăng cường thời lượng phát sóng về các giải pháp 

phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.   

4. Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông đưa tin kịp thời diễn biến tình hình thời tiết 

trên địa bàn tỉnh đến các địa phương, nhân dân để nắm bắt và chủ động ứng phó. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh 

phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội  

viên, bà con nông dân công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và các đối 

tượng nuôi trồng thủy sản.   

6. Đề nghị các đồng chí Trưởng các Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát tại địa phương, cơ sở của Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các 

huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp phòng 

chống rét cho cây trồng, vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện 

nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;                                                             

- TTr.Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;  

- Đài KTTV tỉnh; 

- Chánh, các PVP/UBND tỉnh; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, NL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đặng  Ngọc  Sơn 
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