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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Số: 141/SNN-TTBVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 11 tháng 02 năm 2020

V/v khắc phục thiệt hại, khôi
phục sản xuất do ảnh hưởng của
sương muối gây ra đối với cây
trồng trên địa bàn huyện Lạc
Dương.

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Trung tâm Khuyến nông.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lạc Dương về tình hình thiệt hại cây
trồng do sương muối gây ra trong các ngày 5-6/02/2020 trên địa bàn huyện Lạc
Dương; tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng khoảng 468,55 ha/801 hộ sản xuất
nông nghiệp (gồm: diện tích cây cà phê bị thiệt hại 434,32 ha; ngô, hoa màu khác
31,88 ha và cây ăn quả 2,35 ha).
Ngày 10/02/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng các phòng,
đơn vị chuyên môn của huyện Lạc Dương kiểm tra thực tế tình hình cây trồng bị
sương muối gây hại tại các xã Đạ Sar, Đạ Nhim, Đa Chais.
Trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND huyện Lạc Dương và kiểm tra thực tế
tình hình thiệt hại. Để kịp thời khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, Sở Nông
nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương phối hợp triển khai một
số nội dung sau:
a) Về công tác thống kê, đề xuất hỗ trợ kinh phí:
Chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kiểm tra,
đánh giá và thống kê thiệt hại cây trồng do ảnh hưởng của sương muối trên địa
bàn huyện (chi tiết số hộ, diện tích cây trồng bị thiệt hại, tỷ lệ hại,…) theo
hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT, ngày
23/11/2015 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc
hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đồng thời căn cứ Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính
phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và các quy định hiện hành để khẩn
trương thống kê, tính toán, đề xuất cụ thể kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do
thiên tai theo quy định.
b) Triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất:
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- Qua kiểm tra thực tế, tại các khu vực bị ảnh hưởng thiệt hại cây trồng do
sương muối có một số diện tích cây trồng (chủ yếu là cà phê) già cỗi, năng suất
kém, không phù hợp để tiếp tục trồng cây cà phê và đã bị thiệt hại trên 70%, đề
nghị địa phương rà soát có kế hoạch chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác
hiệu quả hơn như: chuyển sang trồng cây ăn trái trên các vùng đất dốc (hồng ăn
trái,…), chuyển đổi sang trồng rau, củ (atiso, rau, củ các loại) tại các khu vực
thấp, bằng phẳng, có nước tưới, có điều kiện canh tác phù hợp và lồng ghép kinh
phí từ các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để hỗ trợ người dân
thực hiện chuyển đổi nhằm nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.
- Hiện nay phần lớn diện tích cây cà phê bị thiệt hại nặng một phần không
được trồng cây che bóng, cây chắn gió theo đúng quy trình kỹ thuật, do đó đề
nghị địa phương bên cạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân đầu tư chăm sóc
kho6io phục sản xuất cần tiến hành trồng xen cây cây che bóng, cây chắn gió
hoặc trồng xen cây ăn quả nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra sương muối; tại các
khu vực chủ động được nguồn nước cần xây dựng các mô hình ứng dụng công
nghệ tưới phun tự động vừa phục vụ chăm sóc cây trồng, vừa kịp thời xử lý khi
xảy ra hiện tượng sương muối.
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm nông nghiệp tổng hợp
nhu cầu cây giống cà phê cần để trồng lại trên diện tích bị thiệt hại để đề xuất
lồng ghép hỗ trợ kinh phí mua giống khôi phục diện tích bị thiệt hại từ nguồn
kinh phí chương trình chuyển đổi giống cây trồng, chương trình tái canh cải tạo
giống cà phê kế hoạch năm 2020 gửi Chi cục Trồng trọt và BVTV trước ngày
20/2/2020 để kịp thời bổ sung.
- Triển khai phối hợp cùng các đơn vị thuộc sở (Chi cục Trồng trọt và
BVTV, Trung tâm Khuyến nông) triển khai ngay công tác tuyên tuyền, hướng
dẫn, vận động nông dân tập trung chăm sóc, áp dụng các giải pháp kỹ thuật để
khôi phục sản xuất đối với diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại do sương
muối gây ra theo hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn bản hướng dẫn gửi
kèm).
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ
với các đơn vị thuộc Sở trong công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại cây trồng,
cảnh báo thiên tai, hướng dẫn khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất và triển
khai các chương trình, dự án trên địa bàn; kịp thời thông tin, báo cáo tình hình
diễn biến dịch hại, thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp gửi Sở Nông nghiệp và
PTNT theo quy định.
2. Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông thực
hiện các nội dung sau:
- Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp Trung tâm Khuyến nông, Phòng
Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm nông nghiệp huyện Lạc Dương hướng dẫn
các biện pháp khắc phục cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại do sương muối gây ra.
- Chi cục Trồng trọt và BVTV cử cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng
nắm bắt tình hình, phối hợp với địa phương hỗ trợ kỹ thuật giúp nông dân áp
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dụng các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất, khắc phục thiệt hại; đồng thời
thường xuyên theo dõi, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng, đặc
biệt là bọ xít muỗi gây hại trên cây cà phê để kịp thời tham mưu, hướng dẫn địa
phương biện pháp phòng trừ hiệu quả không để dịch hại lây lan trên diện rộng.
- Lồng ghép các chương trình, kế hoạch để hỗ trợ giống cây trồng cho nông
dân khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất thông qua chương trình tái canh cà
phê, kế hoạch nâng cao chất lượng giống cây trồng năm 2020.
- Tham mưu đề xuất kinh phí từ chương trình nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao năm 2020 để hỗ trợ huyện Lạc Dương xây dựng 03 - 05 điểm ứng
dụng các thiết bị dự báo cảm biến nhiệt độ, ẩm độ tại các vùng trồng cà phê tập
trung thường xảy ra hiện tượng sương muối tại các xã Đạ Chais, Đạ Sar, Đa
Nhim để chủ động dự báo về tình hình diễn biến thời tiết, từ đó khuyến cáo
người dân các biện pháp phòng tránh sương muối gây hại một cách chủ động và
hiệu quả.
- Trung tâm Khuyến nông lồng ghép các chương trình, hoạt động khuyến
nông năm 2020 xây dựng các mô hình chuyển đổi giống cây trồng tại huyện Lạc
Dương đảm bảo thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, ít bị ảnh hưởng của
sương muối, cho hiệu quả kinh tế cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và phù
hợp với định hướng thị trường
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Lạc Dương phối hợp
triển khai thực hiện và các đơn vị thuộc sở chủ động phối hợp với các phòng,
đơn vị của huyện Lạc Dương để thực hiện các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lưu VT, TTBVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Châu
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