
ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TỨ KỲ

       

Số:          /UBND- DVNN
V/v tập trung chỉ đạo sản xuất 

đầu vụ lúa Mùa năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
           Tứ Kỳ, ngày       tháng  6  năm 2022  

                
               Kính gửi: 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
      - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn liên quan.

Do ảnh hưởng của thời tiết, lúa vụ Chiêm xuân 2022 trỗ và chín chậm hơn 
so với những năm trước nên thời vụ gieo cấy lúa vụ Mùa có thể kéo dài hơn từ  
5-7 ngày so với lịch gieo cấy. Đến nay, toàn huyện đã cơ bản thu hoạch xong, 
chỉ còn một số ít diện tích trà muộn tại các khu triều trũng đang thu hoạch ở các 
xã Bình Lãng, Quang Trung, Tiên Động, Văn Tố... Tuy nhiên, hiện nay tiến độ 
làm đất tại nhiều địa phương còn chậm, làm ảnh hưởng đến lịch gieo cấy lúa 
Mùa 2022 theo kế hoạch của UBND huyện. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết trong 10 
ngày tới trời nhiều mây, ngày nắng có xen kẽ mưa rào và giông vào đêm và 
sáng. Nhiệt độ trung bình  31oC-33oC. Đây là điều kiện thời tiết tương đối thuận 
lợi đối với khâu làm đất phục vụ gieo cấy lúa vụ Mùa. 

Để sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân 
huyện yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
1.1. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Công văn số 895/UBND-NN&PTNT 

ngày 15/6/2022 của UBND huyện. Tại thời điểm hiện nay, tăng cường chỉ đạo, 
đôn đốc HTX dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Hội nông dân, Khuyến nông 
viên cơ sở, Đài truyền thanh xã tích cực tuyên truyền các hộ nông dân tập trung 
thực hiện tốt một số công việc cụ thể như sau:

- Khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện máy móc để thu hoạch kịp 
thời những diện tích lúa trà muộn hiện vẫn còn trên đồng ruộng, tranh thủ cày lật 
đất ngay sau khi thu hoạch đối với những diện tích lúa đã được gặt xong để rơm 
rạ nhanh phân hủy, tận dụng nguồn phân hữu cơ bón trả lại đất, đồng thời cắt 
đứt cầu nối sâu bệnh chuyển từ vụ Chiêm xuân sang lúa Mùa nhất là rầy nâu, 
rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn sọc đen. 

- Chuẩn bị đầy đủ các nguồn vật tư (phân bón, thóc giống dự phòng...), 
chủ động máy móc, phương tiện (máy cày bừa, máy cấy, máy bơm...) đảm bảo 
phục vụ tốt cho sản xuất vụ Mùa, kể cả khi điều kiện thời tiết bất lợi xảy ra.
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- Thực hiện tốt “Tuần lễ diệt chuột” từ khi làm đất đến khi gieo cấy lúa 
Mùa (từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7) theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt 
và BVTV Hải Dương. Tăng cường kiểm tra, diệt trừ kịp thời các đối tượng dịch 
hại đầu vụ như ốc bươu vàng, cỏ dại...

 1.2. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện khuyến cáo các hộ 
nông dân tăng cường áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất: 

- Sử dụng các loại chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ sau thu hoạch để rơm rạ 
phân hủy nhanh, tăng độ tơi xốp, độ mùn cho đất, khắc phục hiện tượng ngộ độc 
hữu cơ, nghẹt rễ sau cấy.

- Tập trung sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, cứng 
cây, chống chịu với điều kiện bất lợi của thời tiết và kháng sâu bệnh (nhất là 
bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy...). Nên áp dụng phương thức gieo thẳng ở 
những khu đồng chủ động tưới tiêu, gieo cấy mạ trên sân hoặc mạ khay cấy máy 
để đảm bảo kịp thời và đúng tiến độ gieo cấy của huyện (chậm nhất kết thúc 
gieo cấy trước ngày 20/7/2022), tạo điều kiện thuận lợi triển khai kế hoạch sản 
xuất vụ Đông tại các vùng trồng cây rau màu.

-  Chủ động các vật dụng như lưới đen, chiếu cói, tạo khum vòm... để che 
nắng cho mạ sân trong những ngày nắng nóng. Cung cấp đủ dinh dưỡng khi làm 
đất gieo mạ, tưới đủ nước để cho mạ sinh trưởng phát triển tốt, tuyệt đối không 
tưới nước tại thời điểm nắng nóng. Đối với diện tích gieo mạ dược cần lưu ý 
kiểm tra, phun trừ rầy trước khi nhổ cấy 4-5 ngày để phòng tránh bệnh lùn sọc 
đen và vàng lùn lụi.

- Bón lót đầy đủ trước khi gieo cấy, bón thúc sớm, bón cân đối, đủ lượng 
theo phương châm "nặng đầu, nhẹ cuối", không bón lai rai, tăng cường sử dụng  
phân kali bón thúc cho lúa lai và lúa chất lượng.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện:
2.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tham mưu cho UBND 

huyện trong chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022 và công tác kiểm tra việc kinh 
doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện.

2.2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế để phối hợp với các 

địa phương tổ chức cho các hộ nông dân tham dự các lớp tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật, tổ chức thăm quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình sản 
xuất tiên tiến trong nông nghiệp. 

- Phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, dự tính dự báo chính xác và 
hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại đối với vụ Mùa 2022. 
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 2.3. Xí nghiệp KTCT thủy lợi

Chủ động điều tiết, cung cấp nước phục vụ quá trình làm đất và gieo cấy 
vụ Mùa đảm bảo đúng lịch thời vụ. Thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến 
của thời tiết, khí tượng thủy văn để chủ động thực hiện công tác điều tiết nước 
hợp lý, kịp thời phòng chống ngập úng bảo vệ sản xuất.

2.4. Đài phát thanh 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Hội Nông dân huyện và các địa 
phương để thông tin tuyên truyền kịp thời về công tác chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp vụ Mùa 2022. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn có 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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