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V/v chỉ đạo không xuống giống vụ lúa 

Hè thu và tăng cường bảo vệ cây trồng 

trong thời gian nước mặn xâm nhập. 

  

  

 

 Kính gửi:  

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chủ tịch UBND 20 xã, thị trấn. 

 
 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông trong những ngày qua  

trên địa bàn huyện độ mặn ở các sông và các kênh nội đồng luôn duy trì mức cao (trên 

2‰) gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2016 trên địa bàn huyện.Theo dự 

báo của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, trong thời gian tới khu vực Nam Bộ tiếp tục bị 

ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mưa đến muộn, tình hình hạn, xâm nhập mặn kéo dài 

cho đến tháng 5/2016 gây khó khăn cho sản xuất và sinh hoạt. 

Để ứng phó trước tình hình bất lợi của thời tiết, nhằm tăng cường bảo vệ cây trồng 

trong thời gian khô hạn, nước mặn xâm nhập và được sự thống nhất của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tạm ngưng không xuống giống vụ lúa Hè Thu năm 2016 ở các xã Trung Ngãi, 

Trung Nghĩa, Trung Thành, Trung Hiệp, Trung Hiếu, Trung An, Hiếu Thuận, Hiếu 

Phụng, Tân An Luông, một phần xã Trung Chánh, Trung Thành Đông, Tân Quới Trung. 

Tổ chức vệ sinh đồng ruộng cày ải, phơi đất, chuẩn bị tốt cho vụ sản xuất lúa tiếp theo. 

Tăng cường làm thủy lợi nội đồng nhất là nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng. 

2. Đối với các xã đã xuống giống vụ lúa Hè thu, các xã có diện tích vườn cây ăn trái 

phải chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ đảm bảo không để thiếu nước tưới, nước 

mặn xâm nhập gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 

3. Chủ tịch UBND xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra quản lý các cống ngăn 

mặn, giữ ngọt. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá hoại, tự mở nắp 

cống để nước mặn xâm nhập, thất thoát nước ngọt theo Nghị định số 139/2013/NĐ-CP 

ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão.  

4. Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí các máy bơm 

nước cho các xã có nguy cơ thiếu nước sản xuất; khẩn trương triển khai thi công các công 

trình thủy lợi của huyện. Phối hợp với ngành tỉnh tham mưu UBND huyện triển khai các 

giống cây trồng, vật nuôi mới có khả năng thích nghi tốt với tình hình hạn, mặn trên địa 

bàn huyện. 

Đề nghị Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm túc công văn này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp 

thời báo cáo Thường trực UBND huyện có ý kiến chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Kính gửi; 

- Tổ NC’ Chương; 

- Lưu: VT. 
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