
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-NN 

 

Thanh Liêm, ngày      tháng    năm 2022 

 

V/v tập trung chỉ đạo thu 

hoạch lúa Xuân và gieo cấy 

lúa vụ Mùa 2022 

 

 

 

Kính gửi:  
      - UBND các xã, thị trấn; 

        - Các HTXDVNN trong toàn huyện; 

        - Các ban ngành chức năng có liên quan. 

 

Hiện nay trên đồng ruộng lúa Xuân đang chín và cho thu hoạch, tính đến 

ngày 20/6/2022 toàn huyện mới thu hoạch được khoảng 3.570/5.954,22 ha đạt 60% 

DT; Diện tích làm đất được khoảng 1.250/5.900ha đạt 21% KH; diện tích mạ đã 

gieo 7,5ha .  

Trên cơ sở Kế hoạch phục vụ sản xuất Xí nghiệp thủy nông Thanh Liêm tiến 

hành bơm nước: Trạm bơm Nga Nam 18/6, Trạm bơm Võ Giang 21/6; Trạm bơm 

Triệu Xá ngày 20/06/2022; Trạm bơm Nham Tràng 24/6 và Trạm bơm Kinh Thanh 

ngày 28/06/2022.  

Để vụ Mùa 2022 dành thắng lợi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây 

ra và đảm bảo gieo cấy vụ Mùa đạt hiệu quả cao. UBND huyện yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn; các HTX DVNN; các ngành liên quan tập trung làm tốt một số nhiệm 

vụ cụ thể sau: 

1. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đôn đốc nhân dân tập trung thu 

hoạch lúa Xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thu hoạch tới đâu 

khẩn trương làm đất để đảm bảo gieo cấy lúa Mùa kịp thời vụ. Tập trung chỉ đạo 

gieo mạ mùa đúng lịch, đảm bảo cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, tăng diện tích lúa 

cấy bằng máy. Đối với các diện tích gieo sạ phải gieo xong trước ngày 25/6/2022 

trên các chân ruộng chủ động tưới tiêu.  

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công an xã, các HTXDVNN đảm bảo ổn 

định anh ninh trật tự và ko để xảy ra tình trạng ép giá của các chủ máy gặt trên địa 



bàn xã, chỉ đạo kiên quyết, nghiêm cấm việc đốt rơm rạ trên đồng ruộng gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh gặt lúa vụ Xuân theo phương 

châm “gặt đến đâu, lấy nước vào đến đó” để làm đất, có biện pháp giữ nước, không 

để nước chảy tràn lan, lãng phí.  

- Tổ chức lấy nước theo lịch bơm tưới của xí nghiệp thủy nông. 

3. Xí nghiệp thủy nông phối hợp với các HTXDVNN chủ động giữ nước trên 

ruộng, điều tiết nước hợp lý trên các hệ thống kênh để đảm bảo có đủ nguồn nước 

làm đất sau thu hoạch. Áp dụng giải pháp sáng gặt lúa, chiều làm đất theo phương 

châm “Mùa hơn đêm”.  

- Tăng cường xử lý giải tỏa các vật cản ở kênh mương, khơi thông dòng chảy, 

duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các máy bơm, nạo vét bể hút để chủ động với các tình 

huống diễn biến bất thuận của thời tiết. Chuẩn bị các phương án sẵn sàng tiêu úng 

khi có mưa lớn xảy ra.  

 - Kiểm tra các cống dưới đê, các công trình ở vị trí xung yếu để có kế hoạch 

sửa chữa kịp thời, những công trình lớn phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể. 

Khẩn trương tu bổ các công trình kênh mương, cống đập, xiphông, cầu máng ... 

đảm bảo tưới, tiêu kịp thời. 

 - Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện như: chuẩn bị sẵn các máy bơm 

dã chiến, bơm dầu, nguyên, nhiên vật liệu để sẵn sàng cho bơm tiêu úng cục bộ. 

 - Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa bão, ngập lụt, úng, hạn. Thực hiện 

nghiêm túc chế độ báo cáo và chế độ trực trong mùa mưa bão theo đúng quy định. 

4. Các địa phương thực hiện tốt hướng dẫn số 08 ngày 20/6/2022 của Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp về phòng chống chuột, bệnh lùn sọc đen, ốc bươu vàng, 

cỏ dại và lúa cỏ ngay từ đầu vụ nhằm giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do dịch hại 

gây ra trong sản xuất vụ Mùa 2022. 

5. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường công tác thanh kiểm tra 

các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện để đảm bảo nông 

dân không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. 

6. Đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng 

tuyên truyền tiến độ thu hoạch lúa Xuân và kế hoạch gieo cấy lúa Mùa để người 

dân hiểu và thực hiện có hiệu quả.  



Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới yêu 

cầu UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN và các ngành liên quan triển khai thực 

hiện đạt kết quả./. 
 

  Nơi nhận:   
- TTHU, TT HĐND huyện; (b/c)                                            

- LĐ UBND huyện;                                                                                             

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.                                                                            
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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