
    UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:            /SNN-TTBVTV
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất ứng 
phó ảnh hưởng bão số 2 và mưa lớn 

trên diện rộng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Hải Dương, ngày       tháng  8  năm 2022

    Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã;

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Tỉnh, hồi 13 giờ ngày 
10/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu 
vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 220km 
về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Nam, cách Nam 
Định 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 
(62-88km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km 
tính từ tâm bão.

Khu vực Hải Dương có khả năng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2, từ đêm 
nay ngày 10/8/2022 gió mạnh dần lên cấp 4 – 5, giật cấp 6 – 7. Từ chiều tối và 
đêm nay ngày 10/8 đến 12/8/2022 có mưa to đến rất to và dông (cường độ mưa 
lớn tập trung vào đêm 10 và ngày 11/8/2022). Trong mưa dông có khả năng xảy 
ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng các nơi trũng thấp. Cụ thể dự báo 
lượng mưa khu vực Đông Bắc Tỉnh gồm Thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, 
các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà lượng mưa ở mức 150-200mm, có 
nơi cao hơn; khu vực Tây Nam Tỉnh gồm các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, 
Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang và thành phố Hải Dương lượng mưa ở 
mức 100- 150mm, có nơi cao hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, 
lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 20/7/2022 toàn tỉnh đã cơ bản 
hoàn thành gieo cấy 54.502 ha lúa mùa, đến nay khoảng 40.000 ha lúa mùa sớm, 
mùa trung gieo cấy trước 10/7/2022 đã cao cây, đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đến 
phân hóa đòng sẽ ít có khả năng bị ảnh hưởng ngập úng, còn lại khoảng 14.502 ha 
lúa gieo vãi và lúa trà muộn mới cấy còn thấp cây, nếu có mưa lớn cục bộ xảy ra 
thì nguy cơ thiệt hại là rất lớn. Diện tích rau màu hè thu toàn tỉnh hiện đã gieo 
trồng trên 8.100ha.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-PCTT&TKCN ngày 10/8/2022 của Ban chỉ 
huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, để bảo vệ sản 
xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, úng do bão số 2 gây ra, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan chuyên môn liên 
quan khẩn trương, tập trung chỉ đạo quyết liệt một số công việc sau:
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1. Đối với cây lúa:

- Chủ động theo dõi sát diễn biến của mưa úng để có phương án chỉ đạo tiêu 
thoát nước đệm trên hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng, trên ruộng để phòng 
chống úng kịp thời. Huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy trên các kênh 
tiêu, kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa, bờ kênh tiêu đảm bảo tiêu nước nhanh gọn 
cho các vùng có nguy cơ ngập úng.

- Lập phương án tiêu úng, thoát nước cho diện tích lúa có nguy cơ bị ngập 
úng; khoanh vùng có nguy cơ ngập úng cao để có các phương án xử lý nhanh, tiêu 
úng kịp thời. Đặc biệt lưu ý diện tích lúa mới gieo vãi và lúa mùa muộn mới gieo 
cấy tại Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thành, TP Chí Linh, TP Hải Dương, TX 
Kinh Môn.

- Huy động tối đa mọi phương tiện máy bơm điện, bơm dầu để bơm tiêu úng 
nhanh cứu lúa vùng bị ngập; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích bị ngập nặng.

- Khi mưa bão tan, nước rút khẩn trương vớt rong rêu, dồn dặm, chăm sóc 
cho diện tích lúa bị chết dưới 50% (nếu có).

2. Đối với cây rau màu: Khuyến cáo nông dân thu hoạch nhanh diện tích rau 
màu đã đến kỳ thu hoạch nhất là dưa hấu, dưa lê, rau gia vị; chỉ đạo nông dân 
dừng gieo trồng rau màu đến khi kết thúc ảnh hưởng của mưa bão; khơi thông 
dòng chảy, nạo vét mương máng, đầu luống, đầu khâu ở các vùng rau màu, 
chuyên màu; chủ động làm khum che nilon cho các diện tích rau ăn lá, rau gia vị 
dễ bị dập nát; kiểm tra gia cố chằng níu bảo vệ nhà màng, nhà lưới; bơm tiêu úng 
nhanh nhất khi có ngập xảy ra; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng 
lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau.

3. Đối với cây ăn quả, hoa cây cảnh: Cắt bớt cành, lá, chằng chống để hạn 
chế đổ gãy; đào sâu khơi thông dòng chảy quanh vườn để tiêu thoát nước nhanh, 
kịp thời. Đặc biệt chú ý cho diện tích nhãn, chuối, ổi, na, cam, bưởi tại các vùng 
sản xuất tập trung. 

4. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát tình hình sản xuất, thường xuyên theo 
dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những ảnh 
hưởng xấu của thời tiết gây ra.

5. Báo cáo tình hình khắc phục thiệt hại; tổng hợp, thống kê kịp thời diện 
tích bị thiệt hại (nếu có) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) 
để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và đồng 
thời thực hiện các thủ tục đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định.

6. Đề nghị Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương tăng cường công tác tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến bão số 2 và hướng dẫn các 
biện pháp phòng chống, khôi phục sản xuất sau mưa úng theo khuyến cáo của cơ 
quan chuyên môn.

Bão số 2 còn diễn biến phức tạp, đề nghị các địa phương và các cơ quan 
chuyên môn liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến để chủ động phòng tránh và ứng 
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phó kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Đồng thời, thường 
xuyên tổng hợp, báo cáo về Sở theo quy định để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông 
nghiệp và PTNT theo quy định./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Trồng trọt – Bộ NN và PTNT;
- UBND tỉnh;
- Đ/c Trần Văn Quân-PCT UBND tỉnh;   (để báo cáo)
- VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đài PTTH, Báo Hải Dương (để tuyên truyền);
- CTy KTCTTL Hải Dương;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở;
- Lưu VT, TTBVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

    Lương Thị Kiểm
 


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-10T16:29:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-10T16:29:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-10T16:30:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




