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HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /UBND-NNPTNT
V/v tập trung chỉ đạo 

phòng, chống khắc phục ảnh hưởng
do cơn bão số 7 gây ra

             Kim Thành, ngày      tháng 10 năm 2021

                Kính gửi: 
                                - Thủ trưởng các cơ quan liên quan;

           - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ngày 09-10/10/2021, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 đã gây mưa, gió trên 
địa bàn huyện, qua kiểm tra thực tế cho thấy một số diện tích lúa nếp tại xã Kim 
Xuyên, Ngũ Phúc, Tuấn Việt, Cổ Dũng, Kim Liên… đã trỗ thoát đang “đòng 
sữa” bị đổ, một số khu vực diện tích ngô bị đổ, dưa, củ đậu bị ngập úng sẽ ảnh 
hưởng đến năng suất…dự báo trong thời gian tới trên địa bàn huyện tiếp tục có 
mưa trên diện rộng. Để khắc phục hậu quả và hạn chế tối đa thiệt hại do mưa, gió 
gây ra, đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2021 và trồng cây vụ Đông 2021-2022; 
UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn 
trương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân khắc phục hậu quả mưa bão như sau:

1. Đối với UBND các xã, thị trấn
Chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân một số biện pháp sau:
a) Đối với diện tích lúa: 
+ Đối với trà lúa mùa trung đang thu hoạch cần chỉ đạo nông dân bằng mọi 

biện pháp tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch khẩn trương diện tích lúa mùa 
trung (không để lúa ngập trong nước có thể mọc mầm, làm giảm chất lượng gạo).

+ Đối với trà lúa mùa muộn đang trỗ và trỗ thoát bị đổ: chỉ đạo tháo gạn 
nước đảm bảo cây lúa không bị rạp trên mặt nước.

b) Đối với diện tích cây mầu: 
+ Khẩn trương thu hoạch sản phẩm ở những ruộng gần đến thời gian thu 

hoạch hoặc tận thu ở ruộng bị hại nặng.
 + Tháo nước nhanh, kịp thời, khơi thông dòng chảy, không để nước ngập 

lâu trong ruộng gây thối cây, thối rễ.
 + Với ruộng ngập thời gian ngắn và cây rau còn nhỏ sau khi nước thoát có 

khả năng phục hồi cần phun các loại thuốc phòng trừ nấm hại như: Anvil, 
Ridomil, Oxyclorua đồng…để phòng trừ nấm lở cổ rễ; kết hợp chế phẩm KH, 
Pennac P, siêu lân…sau 3-5 ngày có thể bón bổ sung, bón thêm phân NPK,....khi 
thời tiết thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi.
   + Đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng, không có khả năng cho thu 
hoạch cần vệ sinh đồng ruộng, chủ động chuẩn bị đất để gieo trồng lại những loại 



rau ngắn ngày, rau ưa nước để cung cấp rau nhanh cho thị trường lúc giáp vụ, 
tăng thu nhập cho nông dân.

c) Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản: 
Chỉ đạo nông dân kiểm tra, củng cố bờ vùng, bờ ao; kiểm tra cống, kênh mương 

tiêu thoát nước, chuẩn bị các điều kiện bơm thoát nước đầy đủ; chuẩn bị lưới 
chắn…đảm bảo không thất thoát cá và các đối tượng nuôi thủy sản khác khi mưa lớn 
gây tràn ao. Đối với diện tích cá nuôi lồng tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ nuôi 
cá lồng không lơ là chủ quan, kiểm tra ngay toàn bộ hệ thống lồng nuôi cá. Tăng 
cường dây neo giữ, cố định các lồng nuôi, bổ sung phao nổi, có lưới bảo vệ lồng, 
không cho cá ăn trong những ngày có mưa to, gió lớn. Chủ động phương án có lũ lớn 
và nước sông dâng cao để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

2. Đối với các cơ quan liên quan
- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện: Bố trí cán bộ trực 24/24 tại 

các trạm bơm, phối hợp với UBND các xã, thị trấn vớt bèo và khơi thông dòng 
chảy đảm bảo bơm tiêu thoát nước khi có mưa lớn gây ngập úng.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 
cử cán bộ tăng cường xuống cơ sở đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn nông dân các biện 
pháp khắc phục thiệt hại do mưa, gió gây ra; tham mưu văn bản hướng dẫn kỹ thuật, 
chăm sóc cây trồng sau mưa bão cụ thể để giảm thiệt hại cho nông dân.

- Đài Phát thanh huyện tập trung phát sóng, tuyên truyền, chỉ đạo đài 
truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền, khuyến cáo nông dân các biện pháp 
khắc phục cũng như các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa muộn và cây 
mầu vụ đông.

- Điện lực Kim Thành chủ động ưu tiên cung cấp nguồn điện để phục vụ công 
tác tiêu úng và để bơm nước điều tiết phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ 
trách xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo tốt công tác phòng, chống ngập úng do mưa bão 
gây ra tại địa phương phụ trách.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 
tập trung chỉ đạo, đồng thời theo dõi sát diễn biến của mưa bão để có biện pháp ứng 
phó kịp thời. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị UBND các xã, thị 
trấn tổng hợp, báo cáo về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT 
huyện) để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- T.T HU; HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí TVHU phụ trách cụm;
- Các đồng chí HUV phụ trách xã, thị trấn;
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phạm Viết Tuấn
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