
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  …. /SNN-TTBVTV 

V/v hướng dẫn biện pháp khắc phục lúa Mùa 

và cây rau màu vụ Đông 2020 sau mưa bão 

                Nam Định, ngày    tháng 10  năm 2020 

Kính gửi:  

     - UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố,           

      phòng Kinh tế Thành phố Nam Định; 

     - Các Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi; 

     - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. 

Do ảnh hưởng của bão số 7 từ đêm ngày 14/10/2020 đến đêm ngày 16/10/2020, 

trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, lượng mưa bình quân toàn tỉnh đến 07 giờ ngày 

16/10/2020 là 245,8mm; mưa lớn kết hợp với thủy triều cuối ghén đầu con cùng với lũ 

trên các sông lớn dâng cao nên việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn làm nhiều diện 

tích lúa Mùa và cây màu vụ Đông mới gieo trồng bị ngập úng. Toàn tỉnh có 5.370 ha lúa 

Mùa bị ảnh hưởng (8%DT), trong đó có 1.426 ha lúa Mùa bị ngập sâu trong nước và 

6.610 ha cây vụ Đông bị ảnh hưởng, trong đó có 3.215 ha bị thiệt hại 30 - 70% và 1.020 

ha bị thiệt hại >70% không có khả năng phục hồi. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, trong những ngày tới 

thời tiết trong khu vực còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 8 

kết hợp với không khí lạnh gây ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc trong đó có tỉnh Nam 

Định. Trước tình hình trên, để đảm bảo thu hoạch diện tích lúa Mùa đã chín và gieo 

trồng cây vụ Đông theo đúng Kế hoạch, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND, 

phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV 

KTCTTL tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau: 

1. Tranh thủ tối đa thủy triều, huy động tối đa các phương tiện bơm tiêu úng 

nhanh để cứu lúa.  

- Công ty KTCTTL Bắc Nam Hà và các Công ty KTCTTL vùng trọng lực tranh 

thủ tối đa thời gian và công suất máy bơm để bơm tiêu; vận hành các trạm bơm nhỏ và 

các máy bơm dã chiến để bơm chuyển. 

- Các Công ty KTCTTL phía Nam tỉnh tranh thủ tiêu tối đa bằng thủy triều khi 

còn có thể; kiểm tra và chủ động sẵn sàng các máy bơm điện, bơm dầu để huy động 

bơm tiêu úng khi cần thiết.  

2. Khẩn trương kiểm tra, đánh giá, phân loại mức độ thiệt hại của từng vùng, từng 

cánh đồng để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời, phù hợp: 

2.1. Đối với lúa Mùa:  

- Những diện tích lúa đã chín sau khi đã tiêu rút nước, tranh thủ thời tiết thuận lợi, 

huy động tối đa mọi phương tiện, lực lượng khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn để tránh 

thiệt hại đến năng suất, chất lượng. 

- Những diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh nhưng bị đổ ngã do mưa gió, 

hướng dẫn các hộ nông dân dựng lúa lên, cột thành chùm để tránh hạt lúa nảy mầm trên 

bông, tháo cạn nước trên mặt ruộng để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch. 

 



2.2. Đối với rau màu vụ Đông: 

- Khẩn trương tận thu những diện tích rau đã đến kỳ thu hoạch. 

- Thực hiện khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên 

ruộng; chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng, trồng lại khi 

thời tiết hết mưa, tạnh ráo. 

3. Các huyện, thành phố phân công cán bộ tăng cường về các cơ sở, trực tiếp chỉ 

đạo, kiểm tra, đánh giá và khắc phục hậu quả của mưa bão. Chỉ đạo các phòng chuyên 

môn và các xã, thị trấn tự tổ chức đánh giá, thống kê thiệt hại sản xuất nông nghiệp, thủy 

sản theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh (qua Sở 

Nông nghiệp & PTNT). 

Trên đây là một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đề nghị 

UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo./. 

Nơi nhận:      
- Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh PTK;    (để b/c)                                     
- UBND tỉnh;                                                 

- Như trên; 

- Các đơn vị liên quan trực thuộc Sở; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;  

- Website Sở; 

- Lưu VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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