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            Bình Lục, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:   

    - Các cơ quan liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN. 

 

Theo báo cáo của các HTX DVNN đến ngày 29/6/2021, diện tích đã gieo cấy 

là 4.870 ha đạt 61,3% KH, trong đó: diện tích gieo sạ là 2.950 ha, diện tích lúa cấy 

1920 ha, diện tích cây màu vụ Hè Thu đã trồng 380ha, trong đó cây ngô 180ha, cây 

đậu tương 10ha, rau các loại 190ha. Một số HTX DVNN đã gieo cấy xong: Cát Lại, 

Hưng Đông, An Ninh...; tuy nhiên một số HTX DVNN tiến độ gieo cấy còn chậm. 

Hiện nay, thời tiết thuận lợi cho các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm 

sóc lúa. Để đảm bảo gieo cấy lúa Mùa trong khung thời vụ tốt nhất; UBND huyện 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN và các cơ quan chuyên môn tập 

trung chỉ đạo tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tập trung chỉ đạo các thôn đội sản xuất vận động nông dân tập trung lực 

lượng lao động đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa và có biện pháp tập trung 

chỉ đạo vận động nông dân cấy hết diện tích không để tình trạng nông dân bỏ ruộng. 

- Chỉ đạo cấy trà mùa sớm kết thúc trước ngày 30 tháng 6, trà mùa trung kết 

thúc trước ngày 5/7, trà mùa muộn kết thúc trước ngày 10/7. Không tổ chức gieo 

thẳng vì hiện nay lịch thời vụ gieo thẳng đã kết thúc (tránh tình trạng gieo thẳng 

muộn lúa trỗ cuối tháng 9, thời tiết bất thuận năng suất thấp). 

2. Các HTX DVNN: 

- Hướng dẫn nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc bón thúc lần 1 cho 

diện tích lúa cấy sau 5-7 ngày, những diện tích gieo thẳng đạt 3 lá. Bón phân theo 

phương châm “nặng đầu nhẹ cuối”, tập trung bón lót sâu, bón thúc sớm, cân đối tỷ 

lệ N:P:K và theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Đối với những địa phương đã cấy xong, giữ lại diện tích mạ dư thừa, mạ dự 

phòng để có mạ tỉa dặm và cấy lại (chủ động đối phó bất thường về thời tiết).  

- Phát động nông dân tập trung diệt chuột và ốc bươu vàng gây hại lúa mùa. 

- Kiểm tra hệ thống kênh mương tưới tiêu, nạo vét khơi thông dòng chảy, 

điều tiết nước hợp lý giữa các xứ đồng, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường 

của thời tiết. 

- Chỉ đạo cán bộ Trồng trọt và bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra đồng 

ruộng, hướng dẫn nông dân chăm bón lúa mùa và các cây màu vụ Hè Thu, làm tốt 



công tác dự tính dự báo tình hình phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh 

hại để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

3. Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cử 

cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi sát diễn biến thời tiết, đôn đốc, hướng 

dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, chăm sóc lúa và cây màu theo đúng 

quy trình kỹ thuật. 

4. Đài phát thanh của huyện tăng cường viết bài tuyên truyền hướng dẫn các 

biện pháp chăm bón lúa và cây màu vụ Hè Thu để tuyên truyền, hướng dẫn nông 

dân thực hiện có hiệu quả. 

Đề nghị  các HTX DVNN tổng hợp kết quả sản xuất vụ mùa theo mẫu gửi kèm 

về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) trước ngày 15/7/2021./. 

 
 Nơi nhận: 

- TT HU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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