
Đơn vị tính: ha

TX. Mỹ Hào 2.500 76 1.200 200 150 120 30 2

Văn Lâm 500 24 100 50 130

Yên Mỹ 1.450 87 300 140 500 270

Khoái Châu 1.025 68 20 40 350 30

Văn Giang 30 79 1.550 500

Ân Thi 6.970 96 6.200 550 150 150 195 55

Kim Động 2.500 74 400 250 10 10 620 35

Tiên Lữ 3.200 90 800 15 15 15 500

Phù Cừ 3.155 90 1.652 200 150 100 50 379 50

TP. Hưng Yên 470 57 45 0 515

Cộng 21.800 80 10.672 1.490 475 395 80 4.741 940

                   

Huyện, 

thị xã, 

thành phố

Diện tích 

lúa gặt
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1

                               KT. GIÁM ĐỐC

                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                               Nguyễn Văn Tráng

Diện tích trồng rau 

màu vụ Hè - Thu

% diện tích 

thu hoạch

Diện tích 

ngả dược 

mạ

Diện tích thu hoạch 

rau vụ Xuân - Hè

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 35/TĐ - NN

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Ngày    20   tháng   6  năm   2022

Tổng
Gieo mạ 

dày xúc

Gieo mạ

Gieo mạ nền 

cứng quy dược

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư TU; đ/c phó bí thư thường trực TU; 
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các đ/c Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; 
- Đ/c Bí thư, đ/c Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP; 
- Phòng NN&PTNT (phòng KT) các huyện, TX, TP; 
- Phòng Cây Lương thực - Cục Trồng trọt; 
- TT Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp; 
- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh; 
- Công ty Điện lực Hưng Yên; 
- Chuyên viên UBND tỉnh theo dõi NN; 
- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh; 
- Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên ; 
- Cục thống kê tỉnh; 
- Chi cục: BVTV, Thủy lợi, TTKN, TTGNN; 
phòng KT-KH, VP Sở NN & PTNT; 
- Lưu : VT sở Nông nghiệp, Phòng Trồng trọt. 

 

Ghi chú:  

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Công văn số 680/SNN-TrTr ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung 

chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022;                                                                                                                                                                                                                                             

- Đề nghị UBND huyện Văn Lâm chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và các địa phương, kiểm tra diện tích lúa chín ở vụ 

Xuân để thu hoạch phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Lâm chưa gieo mạ vụ mùa phải 

tiến hành ngả dược mạ, gieo mạ đúng khung lịch thời vụ đã chỉ đạo, mở rộng diện tích gieo mạ nền cứng để đảm bảo diện tích mạ  

phục vụ cấy lúa vụ Mùa; đồng thời tiến hành làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa đảm bảo chất lượng đất phục vụ gieo, cấy lúa v ụ 

mùa, không được để tình trạng "mạ chờ ruộng, ruộng chờ mạ"; thực hiện các giải pháp phải chủ động, chặt chẽ, quyết liệt,  đảm bảo 

hoàn thành gieo, cấy trước 15/7/2022, hạn chế ảnh hưởng của mưa bão . 

- Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo quy trình kỹ thuật của từng loại cây; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện 

các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả, có biện pháp phòng trừ sớm, kịp thời và hiệu quả nhằm bảo vệ quả non; đối với những 

diện tích chuẩn bị cho thu hoạch không phun thuốc BVTV và bón phân, đảm bảo thời gian cách ly đúng quy định, đảm bảo chất 

lượng ATTP.  
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