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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:        /SNN - TrTr 

V/v tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ 

Mùa 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      

    Hưng Yên, ngày      tháng      năm 2022 

   

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 
 

Theo tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ sản xuất, đến ngày 20/6/2022, toàn 

tỉnh đã thu hoạch được 21.800 ha lúa vụ Xuân (đạt 80%), gieo mạ được 475 ha, 

làm đất lần 1 được 10.670 ha. Do thời điểm thu hoạch lúa vụ Xuân năm nay 

muộn hơn so với thường kỳ hàng năm khoảng 10- 15 ngày nên công tác chuẩn 

bị cho sản xuất lúa vụ Mùa là rất khẩn trương nhất là khâu làm đất và gieo mạ. 

Để chủ động đảm bảo hoàn thành sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn liên quan, các địa phương và nông dân thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Đối với thu hoạch lúa vụ Xuân 

 Khẩn trương thu hoạch lúa Xuân theo phương châm "Xanh nhà hơn già 

đồng" để giải phóng đất phục vụ gieo cấy lúa vụ mùa. Sử dụng rơm làm thức ăn 

cho bò, ủ phân, trồng nấm,... không được đốt rơm gây lãng phí, thất thoát chất 

dinh dưỡng và ô nhiễm môi trường. Không phơi thóc, rơm trên đường làm cản 

trở giao thông. 

2. Đối với gieo, cấy lúa vụ Mùa 

- Làm đất: Huy động tối đa các phương tiện để làm đất thật nhanh theo 

phương châm “thu hoạch lúa đến đâu làm đất ngay đến đó”, linh hoạt điều chuyển 

máy làm đất giữa các địa phương, có biện pháp ngăn ngừa việc bảo kê máy làm 

đất để đẩy nhanh việc làm đất phục vụ gieo, cấy. Sử dụng các loại chế phẩm sinh 

học, nấm đối kháng, vôi bột …để rắc cho gốc rạ nhanh phân hủy, đảm bảo chất 

lượng đất phục vụ gieo, cấy lúa vụ Mùa, hạn chế sâu bệnh lưu chuyển từ vụ Xuân 

sang Mùa.   

Làm đất kỹ nhuyễn, bón lót đủ phân trước gieo cấy. 

- Gieo mạ: Đẩy nhanh tiến độ gieo mạ theo lịch thời vụ đã chỉ đạo; khắc 

phục tình trạng gieo mạ muộn (do chưa có dược vì lúa chưa thu hoạch) bằng 

cách: mở rộng diện tích gieo mạ nền cứng hoặc thu hoạch 01 góc ruộng để gieo 
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mạ dược. Bảo vệ, chăm sóc cho diện tích mạ đã gieo bảo đảm cây mạ tốt, khỏe, 

sạch sâu bệnh, không bị ảnh hưởng mưa, úng trước khi đưa đi cấy. 

- Gieo, cấy: khi mạ đã đủ tuổi cấy phải huy động tối đa mọi nguồn nhân lực, 

vật lực để gieo, cấy thật nhanh và tập trung đảm bảo hoàn thành việc gieo, cấy 

trước ngày 15/7/2022; khuyến cáo nông dân gieo, cấy vào lúc thời tiết mát (chiều, 

sáng sớm) giúp lúa nhanh hồi xanh, thực hiện gieo cấy từ dưới lên, trên xuống 

(ruộng thấp, trũng cấy trước, chân cao, chủ động nước gieo trước) để lúa sinh 

trưởng, phát triển sớm, tránh bị ảnh hưởng khi có mưa lớn gây úng ngập cục bộ. 

Mở rộng tối đa diện tích cấy bằng máy, giảm diện tích lúa gieo thẳng để 

hạn chế rủi ro do thời tiết gây ra. 

- Chăm sóc: Sau khi cây lúa bén rễ hồi xanh tiến hành bón thúc ngay để 

lúa đẻ nhánh nhanh, đẻ nhánh tập trung, khuyến cáo nông dân chỉ sử dụng NPK 

tổng hợp chuyên dùng chăm bón cho lúa, để lúa sinh trưởng cân đối, giảm thiểu 

sâu bệnh hại (liều lượng bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất ghi trên bao 

gói); thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh, 

dịch hại đầu vụ (ốc bươu vàng, chuột…) để bảo vệ lúa. 

3. Công tác dự phòng úng ngập 

 Trong trường hợp có xảy ra úng, ngập, mất lúa phải linh hoạt chủ động dự 

phòng theo các phương án sau: 

 - Sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như: QR1, HN6 

để gieo dự phòng; thời gian gieo từ 10-15/7 để dự phòng úng ngập mất lúa trong 

tháng 7. 

- Chủ động mua giống rau ngắn ngày để dự phòng khi úng ngập gây mất lúa 

từ giữa tháng 8 trở đi. 

4. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan trực thuộc sở: 

 - Chi cục Thủy Lợi phối hợp với Công ty một thành viên KTCTTL tỉnh 

chỉ đạo các xí nghiệp KTCTTL các huyện, thị xã, thành phố đảm đủ nước phục 

vụ cho việc làm đất, gieo cấy và tưới dưỡng cho cây lúa theo nhu cầu của từng 

giai đoạn sinh trưởng. Tuyệt đối không được để khô hạn ở đầu vụ hay úng ngập 

ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa và công tác phòng trừ sâu 

bệnh. 

- Chi cục BVTV chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với trạm BVTV các 

huyện, thị xã, thành phố thường xuyên bám sát đồng ruộng dự tính, dự báo 

chính xác, kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại và khuyến cáo các biện pháp 

phòng trừ  hiệu quả các đối tượng dịch hại trên lúa. 
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- Các phòng, đơn vị khác liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) các huyện, thị 

xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân 

chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vật 

tư nông nghiệp, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh vật tư 

nông nghiệp không đảm bảo chất lượng và những trường hợp lợi dụng những 

bất ổn của thị trường để tăng giá bán vật tư nông nghiệp gây ảnh hưởng tới hiệu 

sản xuất. 
 

Nơi nhận:  

- Đ/C Chủ tịch, đ/c PCT UBND tỉnh phụ trách sản xuất; 

- Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT; 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Phòng Tr Trọt; Chi cục BVTV; Trung tâm Khuyến nông; 

Chi cục Thủy lợi; 

- Phòng NN và PTNT các huyện, phòng Kinh tế TP; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;  

- Đài PTTH, Báo Hưng Yên, Thông tấn xã VN tại Hưng Yên 

(phối hợp đưa tin); 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Tráng 

 

Để  
báo cáo 
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