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Số:       /UBND-NN&PTNT 
V/v khẩn trương thực hiện các biện 

pháp phòng chống rét đậm, rét hại, 
bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân đảm 

bảo nguồn cung cho dịp  
Tết Quý Mão 2023 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bảo Yên, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  
 - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

 - Trung tâm DVNN; 
 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Vụ Đông năm 2022 toàn huyện thực hiện 459/455 ha, đạt 100,8% KH. 
Trong đó: Ngô: 177 ha, giai đoạn vươn đốt. Rau màu: 236 ha, giai đoạn cây con 

- thu hoạch (thu hoạch 80 ha, sản lượng ước đạt 820 tấn); Khoai lang: 42 ha, giai 
đoạn phát triển củ; Khoai tây: 4 ha, giai đoạn củ. Để chủ động trong công tác ứng 

phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân, 
nhằm đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Quý Mão 2023; UBND huyện yêu cầu các 

cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương thực hiện các biện 

pháp chăm sóc ứng phó với rét đậm, rét hại 

Đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch, khẩn trương thu hoạch ngay 

nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng rét đậm, rét hại và băng tuyết. Khi xuất hiện 
sương muối, giá buốt cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng 
cháy lá, táp lá, sương mai. Bón bổ sung phân Kali, phân lân, phân hữu cơ hoai 

mục, giảm bón đạm, bổ sung chế phẩm sinh học để cây khỏe mạnh, tăng cường 
khả năng chống rét. 

Đối với những diện tích ảnh hưởng nhẹ có thể khắc phục được cần tăng 
cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa, bón phân nhằm giúp cây sinh 

trưởng phát triển khỏe mạnh, tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết. 

Đối với diện tích đã thu hoạch hoặc bị thiệt hại khẩn trương vệ sinh đồng 

ruộng, xử lí đất, bố trí gieo trồng các loại rau ngắn ngày trong khung thời vụ hợp 
lí. Tuyệt đối không gieo trồng khi nhiệt độ thấp dưới 130C; che phủ nilon và sử 

dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp, đảm bảo độ ẩm đất giúp tăng tỷ lệ 
mọc và giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt. 

2. Đẩy mạnh sản xuất rau màu vụ Đông Xuân 2022 - 2023 

Tăng cường chuyển giao kỹ thuật sản xuất an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn 

gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh liên kết sản xuất nhằm ổn định đầu 
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ra cho nông sản phục vụ thị trường dịp Tết, nâng cao hiệu quả và thu nhập cho 
người sản xuất. 

Đối với diện tích rau ngắn ngày tiến hành thu hoạch theo lứa, thu non và 
thu đến đâu trồng tiếp đến đó đảm bảo có sản phẩm liên tục cung ứng ra thị trường. 

Đối với diện tích rau màu dài ngày tăng cường chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu 
bệnh đảm bảo năng suất, chất lượng.  

Những nơi có điều kiện thuận lợi, bố trí trồng vụ tiếp theo để có sản phẩm 
thu hoạch vào dịp sau Tết Nguyên đán (khoảng tháng 2-3 dương lịch, thời điểm 

này các tỉnh dưới xuôi đã thu hoạch xong nên giá bán tăng).  

Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, thời tiết để kịp thời chỉ đạo, 

hướng dẫn nhân dân sản xuất, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch sản phẩm nông sản 
đúng thời vụ, hạn chế tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ. 

Yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT. Huyện ủy; 
- CT. PCT.UBND huyện; 
- Lưu: VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Q. CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Việt Hà 
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