
THÁNG 11-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT 

   - Lập Đông (Sang đông):  Ngày 07/11/2014. 

                                                                     (Ngày 15 tháng Chín năm Giáp Ngọ). 

   - Tiểu tuyết (Hanh heo):   Ngày 22/11/2014. 

                                                                        (Ngày 01 tháng Mười năm Giáp Ngọ).                   

 Trong tháng có khoảng 2 - 3 đợt gió mùa Đông Bắc và không khí lạnh tràn 

qua, trời chuyển lạnh và khô hanh, độ ẩm không khí thấp, nhiều ngày quang mây. 

Giữa và cuối tháng xuất hiện những ngày trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nền nhiệt 

độ tiếp tục giảm đi so với tháng trước. Nhiệt độ trung bình ngày từ 21– 220C, cao 

nhất: 30 – 320C, thấp nhất: 11 – 130C; vùng núi: 9 – 110C. Tổng lượng mưa phổ 

biến: 20 – 40 mm. Độ ẩm không khí trung bình: 75 – 80%, thấp nhất: 35 – 40%.Tổng 

lượng bốc hơi: 100 – 120 mm. Tổng số giờ nắng: 110 – 130 giờ. 

 Lượng dòng chảy các vùng trong Tỉnh dao động trong khoảng (6 – 10) l/s/km2. 

Mực nước sông Cầu dao động nhỏ, biên độ dao động trong khoảng (1,5 – 2,0) m. 

Mực nước trung bình tại các trạm thuỷ văn thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. 

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

  -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5080 – 5150) cm. 

     -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2050 – 2150) cm. 

    -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (40 – 200) cm. 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Thu hoạch nhanh gọn lúa Mùa chính vụ, chăm sóc ngô Đông và các loại rau 

màu khác. 

 - Chăm sóc và thu hái chè Đông, cần quan tâm nguồn nước tưới cho chè. 



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

vụ Thu năm sau. 

 - Chuẩn bị vật tư cho sản xuất lúa vụ Đông - Xuân. Hướng dẫn sản xuất Trồng 

trọt năm 2015. 

 * Chú ý: Sâu đục thân, đục bắp, rệp hại cờ ngô; bệnh lở cổ rễ ở rau, rầy xanh, 

bọ cánh tơ, bọ xít muỗi hại chè... 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Chăm sóc nuôi dưỡng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm (đặc biệt quan 

tâm tới gia súc, gia cầm non). 

 - Phòng bệnh hà móng, cước móng, ký sinh trùng đường máu, giun sán ... cho 

trâu, bò. 

 - Bổ sung thức ăn cho trâu, bò, dê kiểm tra sửa chữa chuồng trại.  

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

trình.  

 - Chống rét cho ong, bổ sung thức ăn, phòng bệnh bào tử trùng, xây tầng. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Nuôi vỗ giai đoạn tích cực các loại cá bố mẹ, chăm sóc cá giống lưu. 

 - Thu hoạch các loại thủy sản đạt qui cỡ thương phẩm, cần ưu tiên thu các loại 

có khả năng chịu lạnh kém. 

 - Chuẩn bị chống rét cho các loại thủy sản chịu lạnh kém như: Rô phi, Chim 

trắng, Ếch Thái Lan, cá Lóc Bông…  

V. THUỶ LỢI 

 - Tiếp tục trữ nước tại các hồ chứa, chú ý điều tiết tưới tiết kiệm cho cây trồng 

vụ Đông. 

 - Tiếp tục thi công các công trình thuỷ lợi, sửa chữa chống xuống cấp công 

trình và nạo vét kênh mương nội đồng. 

 - Kiểm tra các công trình sau lũ. 



VI. LÂM NGHIỆP 

 - Thu hái hạt Xoan ta và tiếp tục thu hái quả Dẻ đỏ, Trám đen. 

 - Chăm sóc cây con ở vườn ươm, phun thuốc định kỳ phòng chống bệnh cho 

cây giống và bệnh phấn trắng ở các loài Keo. 

 - Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô đến hết 

tháng 3 năm sau. Đối với các khu rừng có diện tích lớn, tập trung, đặc biệt là các 

khu rừng trồng thuần loài, các chủ rừng phải tiến hành xây dựng đường băng cản 

lửa, có thể chọn:  

 + Phát dọn sạch thực bì làm đường băng trắng. 

 +Tiến hành phát dọn cục bộ hoặc phát theo giải tạo thành băng để trồng cây 

xanh có tính chịu lửa, cây có tán xanh quanh năm. 

 + Phát dọn trước vật liệu dễ cháy. 

* Chú ý: Đường băng cản lửa có bề rộng tối thiểu từ 06 - 10 m, khoảng cách giữa 

các đường băng khoảng 100 m (Tuỳ thuộc vào diện tích khu rừng để phân chia sao 

cho hợp lý). 

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Tiếp tục gieo hạt Hương nhu và chăm sóc vườn ươm. Trồng đương quy. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Hồi (vụ chiêm), Hà thủ ô đỏ, Thảo quyết minh, 

Ba kích, Thổ phục linh, Cẩu tích, Thiên niên kiện, vỏ Quýt. 

 - Cất tinh dầu bạc hà; đốn cao cây Hương nhu trắng. 

VIII. Y TẾ 

 - Phòng chống các bệnh xảy ra do nhiệt độ thấp, giữ ấm cho trẻ phòng bệnh 

viêm phổi, viêm phế quản; người già cần đề phòng các bệnh tim mạch, tai biến mạch 

máu não… 

 - Vận động nhân dân ngày "Toàn dân dùng muối Iode" phòng chống bệnh 

bướu cổ (02/11). 


