
THÁNG 6-2014 
 

I. CÁC NGÀY TIẾT  

 

   - Mang Chủng (Tua rua):  Ngày 06/06/2014. 

                                                            (Ngày 09 tháng Năm năm Giáp Ngọ). 

                               - Hạ Chí (Giữa hè): Ngày 21/06/2014. 

                                                           (Ngày 24 tháng Năm năm Giáp Ngọ). 

 Thời tiết chịu ảnh hưởng mạnh của áp thấp nóng phía Tây và bắt đầu chịu ảnh 

hưởng hoàn lưu xa của bão và áp thấp nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình tháng khá cao. 

Trong tháng xuất hiện khoảng 2 - 3  đợt nắng nóng, có ngày nắng nóng gay gắt, có 

khoảng 3 - 4 đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, cần chủ động đề phòng 

dông tố, gió lốc. Nhiệt độ không khí trung bình: 28.0 – 29.00C, cao nhất: 36 – 380C, 

thấp nhất: 23 – 250C. Tổng lượng mưa phổ biến: 250 – 350 mm. Độ ẩm không khí 

trung bình: 80 – 85%. Tổng lượng bốc hơi: 90 – 110 mm. Tổng số giờ nắng: 160 – 

180 giờ.  

 Sông Cầu có lũ nhỏ và vừa. Biên độ mực nước dao động trong khoảng từ (3,0 

– 4,5) mét. Mực nước tại các trạm thuỷ văn xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ. 

  Dự báo mực nước sông Cầu tại: 

     -  Chợ Mới:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (5200 – 5450) cm. 

     -  Gia Bảy:  Mực nước thay đổi trong khoảng:  (2150 – 2550) cm. 

     -  Chã:         Mực nước thay đổi trong khoảng:  (150 – 700) cm. 

II. TRỒNG TRỌT VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 - Tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân và hoa màu. 

 - Gieo cấy lúa vụ Mùa bằng các giống có thời gian sinh trưởng phù hợp như: 



Khang dân đột biến, Khang dân 18, HT6, TBR 45, lúa lai các loại. Trà lúa Mùa trung 

gieo mạ từ 10/6 đến 20/6; cấy từ 25/6 đến 10/7; tuổi mạ 12-15 ngày; trà lúa Mùa 

muộn gieo mạ từ 05/6 đến 15/6; cấy từ 05/7 đến 20/7, tuổi mạ 30 ngày bằng giống 

bao thai, B-TE1, các giống lúa nếp. 

 - Trên chân đất chủ động nước dùng giống lúa ngắn ngày gieo thẳng trong trà 

Mùa sớm hoặc trà Mùa trung. Nên áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI)… 

 - Chăm sóc thu hái chè, thu hoạch một số cây ăn quả như vải, mơ, mận... 

 - Trồng rau màu vụ hè thu (đậu tương hè). 

 * Chú ý: Phòng trừ sâu bệnh hại mạ, lúa Mùa sớm, lưu ý phòng trừ ốc bươu 

vàng.  

III. CHĂN NUÔI VÀ CÔNG TÁC THÚ Y 

 - Kiểm tra, giám sát, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đề phòng cảm nắng 

cho trâu, bò. 

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

trình chăn nuôi. 

 - Chống nóng cho đàn ong, để phòng ong bốc bay. 

IV. THUỶ SẢN 

 - Cho cá Trôi trắng đẻ đầu vụ; cho cá Rô phi, Mè, Mrigal, Rô hu, Chim trắng 

đẻ tái phát. 

 - Ương san cá giống các loại; ương giống Baba, ếch Thái Lan. 

 - Thu cá giống vụ Xuân; thu tỉa cá thịt. 

V. THUỶ LỢI 

 - Tiếp tục triển khai công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương. 

 - Kiểm tra, bảo vệ công trình: Kiểm tra mực nước, lượng nước còn lại ở các 

hồ chứa, chủ động điều tiết phòng lũ ở các hồ chứa lớn. 

 



VI. LÂM NGHIỆP 

 - Tiếp tục trồng rừng vụ xuân hè đến trung tuần tháng 6. 

 - Khai thác măng Luồng trái vụ để tận thu sản phẩm vào cuối tháng 6 đầu 

tháng 7. 

VII. DƯỢC LIỆU 

 - Trồng: Cúc hoa. 

 - Thu hoạch các loại dược liệu: Ích mẫu (cây), Kim ngân, Dạ cầm, Nhân trần, 

Mã đề, cất tinh dầu bạc hà, Hương nhu trắng. 

VIII. Y TẾ 

 - Hưởng ứng ngày vì chất dinh dưỡng (ngày 01-02/06) tổ chức cho trẻ em 6 - 

60 tháng tuổi uống vitamin A và cho trẻ em từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy 

giun; cho phụ nữ có thai uống viên sắt; vận động các gia đình sử dụng muối Iode. 

 - Cần kiểm tra sức khỏe cho trẻ em dưới 5 tuổi. 

 - Vận động nhân dân ngủ nằm màn đề phòng muỗi đốt truyền bệnh sốt rét và 

sốt xuất huyết. 

 - Chuẩn bị thuốc, trang thiết bị y tế và nhân lực để chủ động phòng chống 

thiên tai thảm họa theo phương châm “4 tại chỗ” áp dụng trong ngành y tế. 

 - Đề phòng bệnh đường ruột, bệnh đau mắt đỏ là những bệnh thường xảy ra 

trong mùa mưa lũ, chủ động khống chế lây lan thành dịch. 

 - Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/06. 

 - Hưởng ứng các hoạt động nhân ngày người cao tuổi Việt Nam (06/06). 

 - Hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày Thế giới phòng chống ma túy (26/06). 

 

 


