
THÁNG 4-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT 

    - Thanh Minh (Trong sáng): Ngày 05/04/2014.  

                                                 (Ngày 06 tháng Ba năm Giáp Ngọ). 

  - Cốc Vũ (Mưa rào):  Ngày 20/04/2014.  

                                              (Ngày 21 tháng Ba năm Giáp Ngọ). 

 Là tháng giao mùa nên thời tiết chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nhiễu động 

khí quyển, có khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh tràn qua gây ra mưa rào và dông 

nhiều nơi, có ngày lượng mưa trên 50 mm, chú ý đề phòng gió lốc và mưa đá. 

Nền nhiệt bắt đầu tăng cao. Nhiệt độ không khí trung bình: 24 – 250C, cao nhất: 

33 – 350C, thấp nhất: 15 – 170C. Tổng lượng mưa phổ biến: 100 – 150 mm. Độ 

ẩm không khí trung bình: 82 – 87%. Tổng lượng bốc hơi: 60 – 80 mm. Tổng 

số giờ nắng: 60 –80 giờ.  

 Lượng dòng chảy các vùng trong tháng xấp xỉ trên TBNN cùng thời kỳ, và 

dao động từ (5, 0 – 7, 0) l/s/km2. Mực nước các sông suối dao động nhỏ, biên độ dao 

động trong khoảng (1, 0 – 1, 5) m.  

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

     -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5030 – 5150) cm. 

   -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2010 – 2155) cm. 

   -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (25 – 150) cm. 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Tiếp tục trồng cây ăn quả, chăm sóc lúa và hoa màu. 

 - Phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu. 

 - Bón thúc, bón đón đòng cho lúa. 



 - Chăm sóc và bón thúc cho chè. 

 - Tiếp tục chăm sóc cho cây ăn quả như vải, nhãn, bưởi, cam quýt trong thời 

kỳ quả non. 

 * Chú ý: Các đối tượng sâu, bệnh gây hại như đạo ôn, rầy, bệnh lùn sọc đen, 

sâu đục thân hại lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít, nhện đỏ hại chè; sâu đục thân, sâu 

đục cành trên vải nhãn và một số cây ăn quả... 

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

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

chăn nuôi. 

 - Tiếp tục phối giống cho đàn gia súc, trồng cây thức ăn cho trâu, bò. 

 - Vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại và môi trường xung quanh. 

 - Thu mật, chống ong chia đàn tự nhiên, chống nóng cho đàn ong. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Cho cá Mè, cá Mrigal đẻ chính vụ; cho cá Trắm, cá Chép đẻ tái phát; ương 

san các loại cá giống. 

 - Cho cá Rô phi đẻ, thu trứng để sản xuất giống cá Rô phi đơn tính. 

 - Thả giống, chăm sóc và phòng bệnh cho các loại thủy sản nuôi ao, hồ chứa. 

ruộng… 

V. THUỶ LỢI 

 - Hoàn tất công tác kiểm tra công trình trước lũ.  

 - Xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho các công trình hồ, đập, đê, 

kè, cống. 

 - Tiếp tục điều tiết nước tưới cho các cây trồng vụ Xuân. 

 - Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. 

 



VI. LÂM NGHIỆP 

 - Phòng và chống sâu ăn lá cho cây con trong vườn ươm: Bạch đàn, Lát hoa, 

Keo tai tượng, Muồng đen. 

 - Ngừng khai thác gỗ đến hết tháng 7. 

 - Không thực hiện khai thác nứa trong mùa ra măng đến hết tháng 8. 

 - Chiết cành tre Bát độ (Tre Điền trúc) đến tháng 11. 

 - Tiến hành trồng rừng vụ xuân hè khi thời tiết thuận lợi, mưa nhiều. 

 - Chăm sóc rừng trồng lần 1 năm thứ 2 và năm thứ 3 đến hết tháng 6. 

 Nội dung chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật: (Làm cỏ, xới đất, vun gốc, 

bón thúc). 

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Trồng: Đảng sâm, Ý dĩ.  

 - Chăm sóc: Hương nhu, Sinh địa, Bạc hà. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Hy thiêm, Ích mẫu, Ngũ gia bì. 

VIII. Y TẾ 

 - Tiếp tục phòng các bệnh dịch lây truyền qua đường ăn uống. 

 - Gia cố các nguồn nước, sửa chữa các công trình vệ sinh trước khi vào mùa 

mưa. 

 - Phòng chống các bệnh do chuyển thời tiết từ đông xuân sang hè. Chống muỗi 

đốt đề phòng bệnh sốt rét và viêm não Nhật Bản. 

 - Hưởng ứng ngày sức khỏe thế giới (07/04): Chủ động phát hiện sớm bệnh 

tật, người có bệnh mãn tính cần sớm đi khám kiểm tra. 

 - Chuẩn bị và tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm hàng năm (15/04 đến 15/05). 

 - Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/04). 

 


