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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
 

  Số: 840 /UBND-KT 
 V/v tập trung chỉ đạo, thực hiện 

các biện pháp chống hạn và chăm 

sóc lúa Hè thu 2020  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc  lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 

          Hồng Lĩnh, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

  Kính gửi:         

            - Trưởng phòng Kinh tế; 

              - Giám đốc Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN; 

              - Chủ tịch UBND các phường, xã; 

       - Giám đốc Công ty MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. 

 

 Theo báo cáo của phòng Kinh tế, vụ Hè thu năm 2020 toàn thị xã gieo cấy 

được 1.096,1ha/960ha lúa (vượt 14,16% so với Kế hoạch giao), 100% phường, xã 

đều đạt và vượt kế hoạch về diện tích, trong đó: diện tích lúa gieo thẳng là 

1.085,1ha (chiếm 99% tổng diện tích) và lúa cấy là 11ha. Hiện nay, lúa đang vào 

giai đoạn đẻ nhánh, nhìn chung lúa sinh trưởng, phát triển khá tốt; tuy nhiên từ 

đầu tháng 6/2020 đến nay thời tiết diễn biến bất lợi, nắng nóng diễn ra gay gắt, 

kéo dài đã làm mức nước ở các sông, hồ, đập trên địa bàn xuống thấp. 

Dự báo thời tiết nắng nóng sẽ còn diễn biến phức tạp trong tháng 7/2020, 

mặc dù đến thời điểm hiện nay trên địa bàn thị xã chưa có diện tích lúa bị chết do 

hạn hán. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết và 

nhằm đảm vụ sản xuất Hè thu 2020 đạt kết quả thắng lợi đề ra; UBND thị xã yêu 

cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm 

ƯDKHKT&BVCTVN và đề nghị Công ty MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh tập trung chỉ 

đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các phường, xã: 

 - Thực hiện nghiêm Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tập trung chống hạn cho cây trồng vụ Hè thu và phòng, chống cháy 

rừng năm 2020; trong đó yêu cầu tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các giải pháp sau: 

 + Chỉ đạo kiểm tra toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy, đối với những diện 

tích lúa chưa có nước hoặc đang thiếu nước cần tập trung chỉ đạo, huy động máy 

móc tổ chức bơm tưới kịp thời, đặc biệt là những diện tích ruộng cao táo, khó lấy 

nước, thường xuyên khô hạn; đồng thời kiểm tra kỹ các trạm bơm, kênh mương 

tưới, cống điều tiết do địa phương quản lý kịp thời khắc phục, sửa chữa, khơi 

thông dòng chảy đảm bảm phục vụ tốt cho công tác tưới tiêu thuận lợi. 

 + Phối hợp chặt chẽ với Công ty MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, cơ quan 

chuyên môn để xây dựng lịch bơm tưới khoa học, phù hợp từng giai đoạn sinh 

trưởng, phát triển của cây lúa, tránh tình trạng lãng phí nguồn nước tưới và điện 

năng. Đối với những diện tích lúa đang khó khăn trong việc bơm tưới hoặc không 

có khả năng bơm tưới cần báo cáo UBND thị xã (qua phòng Kinh tế) để kiểm tra, 
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bàn giải pháp khắc phục kịp thời, tuyệt đối không để diện tích lúa Hè thu 2020 

chết do thiếu nước. 

 - Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, HTX DV nông nghiệp, Thôn (TDP) đôn 

đốc nhân dân tổ chức tỉa, dặm, hướng dẫn phòng trừ cỏ dại và bón thúc kịp thời 

cho lúa Hè thu theo quy trình kỹ thuật khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tạo 

điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi. 

 - Theo dõi, dự tính dự báo của cơ quan chuyên môn, tăng cường kiểm tra, 

thăm đồng để kịp thời phát hiện, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phòng trừ có hiệu 

quả các đối tượng sâu bệnh, địch hại thường xuất hiện trong vụ Hè thu như: sâu 

cuốn lá, sâu đục thân, cào cào, chuột vv… 

  2. Phòng Kinh tế:  

  - Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình sản xuất để chủ 

động tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, bổ cứu sản xuất kịp thời, hiệu quả; 

  - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp 

của các địa phương; tham mưu chấn chỉnh kịp thời các đơn vị thiếu sâu sát trong 

chỉ đạo sản xuất.  

  3. Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN: 

  - Phân công cán bộ chuyên môn tăng cường phối hợp các phường, xã, 

HTX để hướng dẫn nhân dân triển khai các giải pháp chống hạn, chăm sóc lúa 

Hè thu trong điều nắng nóng. 

  - Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, điều tra phát hiện, dự tính, dự báo chính 

xác, kịp thời các đối tượng sâu bệnh, địch hại để thông báo cho các đơn vị chủ động 

phòng trừ; đồng thời hướng dẫn các địa phương các biện pháp phòng trừ các đối tượng 

sâu bệnh, địch hại hiệu quả. 

4. Đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh:  

- Phối hợp chặt chẽ với các HTX, TDP độc lập tổ chức bơm tưới, cung 

cấp đủ nước cho lúa Hè thu sinh trưởng, phát triển. 

- Theo dõi chặt chẽ độ mặn nguồn nước ngoài cống Trung Lương để thực 

hiện việc đóng, mở cống kịp thời đảm bảo vừa có đủ nguồn nước cho các địa 

phương bơm tưới, vừa khống chế được độ mặn trong giới hạn cho phép.    

Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã; Trưởng phòng Kinh tế, Giám 

đốc Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Thị ủy, HĐND thị xã;                             

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- UBMT TQ thị xã, các đoàn thể cấp thị xã; 

- Trung tâm VH - TT thị xã (để thông báo); 

- Lưu: VT. 

                              

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đinh Văn Hồng 
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