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Kính gửi:  

- Các cơ quan: phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Đài truyền thanh, Xí nghiệp Thuỷ nông, Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

- Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp. 

 

 Hiện nay, các địa phương đang tập trung lấy nước đổ ải và làm đất. Theo 

báo cáo của Phòng Nông nghiệp & PTNT, đến ngày 12/01/2022 toàn huyện đã đổ 

ải được 1650 ha, đạt 21% diện tích gieo cấy theo kế hoạch, diện tích bừa ngả được 

865 ha, đạt 11%. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hà Nam, Vụ 

Đông Xuân năm 2021 - 2022 là mùa Đông Xuân lạnh, trong thời gian tới có khả 

năng xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ 

Xuân năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn, các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tập trung chỉ đạo 

một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các Hợp tác xã DVNN: 

- Tập trung lấy nước đổ ải, hoành triệt bờ vùng, bờ thửa, hạn chế thấp 

thoát nước và huy động máy móc xuống đồng làm đất sau khi đổ ải. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt lịch thời vụ. Gieo mạ dày xúc 

xong trước ngày 29/01/2022 (trước Tết Nguyên đán) và phải được che phủ nilon 

100%; gieo mạ bổ sung và lúa gieo thẳng sau Tết Nguyên đán theo lịch đã chỉ 

đạo. Mở rộng diện tích mạ khay cấy máy để giảm chi phí, tăng hiệu quả trong 

sản xuất. 

- Hướng dẫn nông dân xử lý 100% hạt giống lúa bằng thuốc hóa học trước 

khi ngâm ủ để phòng chống bệnh virus lùn sọc đen Phương Nam. Tổ chức diệt 

chuột đồng loạt đợt 1 từ ngày 15 - 20/01/2022, đợt 2 trước khi xuống đồng gieo 

cấy lúa Xuân. 

- Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp cung ứng các loại vật tư kịp thời, 

đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân. Ký hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản 

phẩm cho nông dân ngay từ đầu vụ sản xuất. Mỗi xã, thị trấn quy hoạch, tập 

trung chỉ đạo sản xuất ít nhất một mô hình liên kết từ 10ha trở lên. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tập huấn 

chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. 



2. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: 

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở; phân công cán bộ 

trực tiếp phụ trách địa bàn, nắm bắt tình hình vướng mắc, khó khăn, cùng tháo gỡ 

với cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh cây trồng cho nông dân. 

3. Xí nghiệp thủy nông huyện:  

Phối hợp với các địa phương để chủ động điều tiết nước kịp thời phục vụ 

sản xuất. Giải tỏa vật cản trên các hệ thống kênh mương tưới tiêu do Xí nghiệp 

quản lý. 

4. Đài truyền thanh huyện:  

Tăng cường viết bài tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp thâm canh cây 

trồng để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng có hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn, các Hợp tác xã DVNN tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên và 

báo cáo tiến độ sản xuất vụ Xuân về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp & PTNT huyện) vào sáng thứ 4 hàng tuần./. 
 

   Nơi nhận: 
 - TT HU, TTHĐND huyện; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Như kính gửi; 

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đức 
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