
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

Số: 31/SNN-KL Tuyên Quang, ngày  07 tháng 01 năm 2021 

V/v chủ động phòng chống, ứng phó với 

rét đậm, rét hại cho giống cây trồng lâm 

nghiệp  
 

 

 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

- Các Công ty TNHH Lâm nghiệp: Sơn Dương, 

Tuyên Bình; 

 

- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Chiêm 

Hoá, Yên Sơn; 

 - Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 

những ngày tới không khí lạnh tiếp tục tăng cường tới các tỉnh Bắc Bộ, Bắc 

trung bộ, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8 – 11 độ, vùng núi 

4 – 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và 

sương muối. 

Để hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại gây ra cho cây giống 

lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Theo dõi sát diễn biến của thời tiết, khí hậu trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về 

diễn biến của thời tiết, khí hậu tới người dân để chủ động phòng, tránh, không 

để người dân chủ quan, bị động trọng việc phòng chống rét cho cây trồng, giống 

cây trồng. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, hướng 

dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho cây trồng; Tăng cường các biện 

pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân: NPK, Lân để cây trồng ra thêm rễ mới, 

sinh trưởng phát triển khoẻ mạnh, tăng sức chống chịu với thời tiết; Đối với cây 

giống trong vườn ươm cần có các biện pháp che chắn chống rét cho cây khi 

nhiệt độ xuống dưới 15 độ, hàng ngày vào sáng sớm và chiều tối tưới nước giữ 

ẩm cho cây giống. 

2. Đối với các Công ty như mục kính gửi: 

- Chủ động cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, 

rét hại để có các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét cho cây trồng và cây giống 

trong vườn ươm. 
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- Chủ động chuẩn bị hiện trương trồng rừng, đảm bảo số lượng, chất lượng 

cây giống trồng rừng đúng tiến độ và cung ứng cho nhân dân trong khu vực khi 

có nhu cầu.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố quan tâm chỉ đạo, các Công ty như mục kính gửi triển khai thực hiện./. 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (báo cáo);  
- Phó GĐ Sở phụ trách;  
- Chi cục Kiểm lâm;  
- Lưu: VT  

  

  Mai Thị Hoàn 
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