ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 854/UBND-NN

Chi Lăng, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc khẩn trương khôi phục sản
xuất sau ảnh hưởng của mưa lũ.

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp;
- Xí nghiệp KTCTTT Chi Lăng
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong đêm ngày 09 và sáng ngày 10/5/2022, trên địa bàn tỉnh do ảnh
hưởng của nam rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên cao đã có mưa rào nhiều nơi,
mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Theo báo cáo nhanh số 22/BC-VPPCTT
ngày 10/5/2022 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về tỉnh hình thiệt hại do
mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tính đến thời điểm 10 giờ 00 ngày
10/5/2022 đã có khoảng 1.507 ha lúa và hoa màu bị ngập cục bộ, diện tích thủy
sản bị cuốn trôi khoảng 03 ha, gia súc bị cuốn trôi 06 con. Trên địa bàn huyện
Chi Lăng theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện tính đến
thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/5/2022 đã có khoảng 2.022,1 ha hoa màu bị thiệt
hại; số gia súc, gia cầm bị thiệt hại: lợn 25 con, ngựa 01 con, thỏ 2.500 con, gia
cầm 1.112 con.
Thực hiện Công văn số 826/SNN-TSKTTH ngày 10/5/2022 của Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc khẩn trương khôi phục sản xuất sau ảnh
hưởng của mưa lũ. Để khắc phục kịp thời hậu quả sau mưa lũ, UBND huyện đề
nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện
một số nội dung sau:
1. Đối với cây trồng
- Huy động tối đa nhân lực, máy bơm nước để tập trung tiêu úng, thoát nước,
khoanh vùng ưu tiên tiêu nước nhanh cho những diện tích bị ngập nặng. Khẩn
trương thu hoạch diện tích cây trồng đã đến thời kỳ thu hoạch.
- Nước rút đến đâu khua rửa lá luôn đến đó, vệ sinh đồng ruộng, làm cỏ sục
bùn (đối với cây lúa), xới phá váng (đối với cây trồng cạn) kết hợp với phun
phân bón qua lá để cây hồi phục nhanh. Với những diện tích lúa sau ngập úng,
nước rút, cây bị mất khoảng có thể tỉa lúa ở những ruộng đang đẻ rộ, chân ruộng
cao không bị ảnh hưởng của mưa lũ để cấy dặm nhằm bảo đảm mật độ. Với diện
tích rau, màu bị mất trắng nhanh chóng chuẩn bị hạt giống, cây giống để gieo
trồng lại.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường công tác dự tính,
dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại để có biện pháp
phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
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2. Đối với các chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bị ngập lụt
- Khi nước rút cần vệ sinh chuồng trại, phát quang cây cỏ, khơi thông
cống rãnh xung quanh chuồng nuôi.
- Tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn
nuôi để tiêu diệt mầm bệnh.
3. Đối với thủy sản
- Đối với ao, hồ nuôi trồng thuỷ sản: Đặt ống xả tràn để thoát nước khi
mưa lũ kéo dài và khi mực nước trong ao quá lớn; Đăng cống phải dọn sạch,
khơi thông giúp nước thoát nhanh, không để đọng, tắc làm nước thoát không kịp
dẫn đến ngập tràn hoặc vỡ bờ. Khi mưa lớn kéo dài, nước ao nuôi bị đục, độ pH
bị giảm đột ngột nên rải vôi xung quanh bờ ao (khoảng 10kg/100 m2), kết hợp
bón vôi cho ao, hồ nuôi để ổn định pH nước và làm giảm độ đục của nước ao:
Lượng vôi bón 0,7-1kg/100m3 nước. Thu hoạch đối với lứa thủy sản đã đạt kích
cỡ thương phẩm.
- Sau khi mưa lũ xảy ra, tiến hành thu gom thủy sản chết hoặc rác thải
đúng nơi quy định. Tuyệt đối không vứt xác thủy sản chết, rác thải ra môi
trường gây ô nhiễm, phát sinh mầm bệnh.
Đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển
khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc,
kịp thời phản ảnh về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT để có biện
pháp xử lý kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.
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