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I. CÁC NGÀY TIẾT 

   - Đại Tuyết (Khô úa):  Ngày 07/12/2014. 

                                              (Ngày 16 tháng Mười năm Giáp Ngọ). 

   - Đông Chí (Giữa đông): Ngày 22/12/2014.  

                                                       (Ngày 01 tháng Mười Một năm Giáp Ngọ). 

   Là tháng có độ ẩm không khí thấp nhất trong năm. Thời tiết lạnh và khô hanh, 

có ít ngày mưa, hầu như chỉ có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, có khă năng 

chịu ảnh hưởng của 3 - 4 đợt gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh có cường độ 

trung bình đến mạnh tràn qua, gây rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi xuất hiện băng 

giá, sương muối.  Nhiệt độ không khí trung bình: 17,0 – 18,00C, cao nhất: 27 – 290C, 

thấp nhất: 9 – 110C, vùng núi: 7 – 90C. Tổng lượng mưa phổ biến: 10 – 30 mm. Độ 

ẩm không khí trung bình: 72 – 77%, thấp nhất: 30 – 35%. Tổng lượng bốc hơi: 80 – 

100 mm.Tổng số giờ nắng: 100 – 120 giờ.  

 Lượng dòng chảy trong tháng ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, 

dao động trong khoảng (5,0 – 7,0) l/s/km2. Mực nước sông Cầu dao động nhỏ, biên 

độ dao động trong khoảng (1,0 – 1,3) mét.  

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

      -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5050 – 5150) cm. 

      -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2000 – 2120) cm. 

      -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (24 – 150) cm. 

 



II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Thu hoạch cây trồng vụ Đông, chuẩn bị làm đất gieo cấy vụ Xuân. 

 - Gieo mạ Xuân chính vụ bằng các giống lúa thuần, lúa lai: HT6, SH14, TBR 

45, lúa lai: SYN6, Bio 404, Nhị ưu 838.... Từ 15/12 đến 25/12. 

 - Chăm sóc cây ăn quả, hạ cành chiết giâm tại vườn ươm, chuẩn bị điều kiện 

trồng cây ăn quả vụ Xuân. 

 - Triển khai giâm cành chè tại vườn ươm, chuẩn bị giống cho chè trồng mới 

vụ Thu năm sau. 

 * Chú ý: Sâu đục thân qua Đông, chuột hại mạ Xuân sớm, hại ngô; sâu tơ, sâu 

xanh hại rau vụ Đông... 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, chăm sóc nuôi dưỡng cho bê nghé 

non, bổ sung thức ăn cho trâu, bò. 

 - Tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm theo qui trình. 

 - Phân loại gà bố mẹ, phòng bệnh lợn con ỉa phân trắng. 

 - Chống rét cho đàn ong, thu mật đông, phòng bệnh thối ấu trùng. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Chuyển sang giai đoạn nuôi vỗ thành thục các loài cá bố mẹ; tách đực, cái 

cá bố mẹ Chép; chăm sóc cá giống lưu.  

 - Thu hoạch các loại thủy sản đạt qui cỡ thương phẩm. 

 - Phòng chống rét cho các loài thủy sản, đặc biệt là các loại thủy sản bố mẹ.  

V. THUỶ LỢI 

 - Điều tiết nước tưới cho cây vụ Đông và gieo mạ vụ Xuân. 

 - Thi công các công trình thuỷ lợi, công trình phòng chống lụt bão; tu sửa nạo 

vét kênh mương nội đồng. 

 



VI. LÂM NGHIỆP 

 Chăm sóc cây giống, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống sương muối cho cây 

con trong vườn ươm. 

 Thu hái hạt giống Lát hoa, Xoan ta và tiếp tục thu hái hạt Lim xanh. 

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Trồng: Địa liền; gieo Mộc hương, Bạch chỉ. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Hồi (vụ chiêm), Hà thủ ô đỏ, Ba kích, vỏ Quýt, 

Sâm hành, Địa liền, Mạch môn, Nghệ, Gừng Giềng, củ Bình vôi. 

 - Cất tinh dầu Bạc hà. 

VIII. Y TẾ 

 - Tiếp tục đề phòng các bệnh do thời tiết lạnh kéo dài như: Các bệnh phổi - 

phế quản, các bệnh khớp, các bệnh tim mạch. 

 - Cần giữ ấm cho trẻ phòng bệnh viêm phổi, viêm phế quản. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng về lây nhiễm 

và cách phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng 

ngày Quốc tế phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS (01/12). 

 - Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 

(26/12). 


