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Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

            - Giám đốc các HTXDVNN trong toàn huyện; 

   - Các ban, ngành chức năng có liên quan. 

 

Theo số liệu báo cáo của Phòng Nông nghiệp &PTNT, đến ngày 

14/01/2021, diện  tích các cây rau màu vụ Đông đã thu hoạch 270ha, đạt 

74,65%DT. Diện tích cày ải 5.150ha, đạt 86,41%DT. Các đơn vị đang lấy nước đổ 

ải, diện tích có nước 1.511,5/5.960ha, đạt 25%DT. Các doanh nghiệp, 

HTXDVNN đang bắt đầu triển khai cung ứng Vật tư nông nghiệp. Theo dự báo 

của Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Nam, vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 là 

mùa Đông Xuân lạnh, trong thời gian tới có khả năng xảy ra nhiều đợt rét đậm, 

rét hại kéo dài.  

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất và bảo vệ an toàn cây trồng, UBND huyện 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các HTXDVNN, các phòng, ban chức năng có 

liên quan tập trung chỉ đạo tốt một số công việc cụ thể như sau: 

1. Tập trung thu hoạch cây rau màu vụ Đông đã đến thời kỳ thu hoạch, 

gần đến thời kỳ thu hoạch để đảm bảo năng suất và chất lượng. Tập trung lấy 

nước đổ ải làm đất và làm đất đảm bảo đúng tiến độ. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ nguồn giống 

cây trồng, phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng và chủ động phục vụ sản 

xuất theo kế hoạch. 

3. Đối với sản xuất lúa vụ Xuân 2021: 

a. Bám sát kế hoạch sản xuất, diễn biến thời tiết để xuống giống đảm bảo an 

toàn cây trồng. Với lúa gieo thẳng tập trung chủ yếu gieo sau Tết Nguyên đán. 

b. Hướng dẫn nông dân xử lí 100% hạt giống lúa bằng thuốc hóa học trước 

khi gieo cấy để tạo sức đề kháng của cây đối với rầy để phòng chống bệnh virus lùn 

sọc đen, giúp mầm khỏe chống chịu tốt với điều kiện bất thuận. 

c. Thực hiện gieo mạ tập trung theo vùng. Chỉ đạo che phủ nilon cho 100% 

diện tích mạ, bón bổ sung tro bếp trên mặt luống để giữ ấm cho mạ. 

d. Khi có dự báo các đợt rét đậm, rét hại xảy ra, nhiệt độ xuống dưới 150C: 

- Tuyệt đối không cấy, tỉa dặm, bón phân đạm. 

- Đối với mạ đã gieo: 

+ Đối với mạ dược: Đảm bảo giữ đủ ấm cho mạ, giữ nước săm sắp mặt 

ruộng. Khi mạ được 2,5 - 3 lá trở lên đưa nước vào ngập 1/3 - 1/2 cây mạ. 



+ Đối với mạ nền cứng: Tưới ẩm, tuyệt đối không để mạ bị khô hạn. 

đ. Khi nhiệt độ trên 150C: 

- Đối với diện tích mạ đã gieo: 

+ Mở nilon ở 2 đầu luống, không mở hoàn toàn ngay để tránh mạ bị sốc 

nhiệt. Cần cung cấp bổ sung dinh dưỡng bằng phân bón qua lá như các chế phẩm 

kích thích sinh trưởng, phân vi lượng, ... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng 

khả năng chống chịu và khả năng phục hồi cho mạ. 

+ Chỉ cấy khi mạ đã phục hồi ra rễ trắng và đủ tuổi (tuổi mạ khi cấy khoảng 

3 - 3,5 lá đối với mạ dược hoặc dầy xúc; 2,5 - 3 lá đối với mạ nền cứng. Trước khi 

đem cấy 3 - 5 ngày thì mở toàn bộ nilon để luyện mạ). 

- Đối với diện tích lúa đã gieo, cấy: Duy trì mực nước trên ruộng hợp lý để 

lúa sinh trưởng thuận lợi, đẻ nhánh sớm, không để ruộng lúa bị hạn; theo dõi chặt 

chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

e. Chuẩn bị đủ hạt giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như VT-NA2, 

Khang dân 18, TBR279 ... dự phòng để sẵn sàng gieo cấy bổ sung cho những diện 

tích mạ, lúa mới cấy bị chết rét. 

4. Đối với cây rau màu khi có dự báo xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại xảy 

ra, nhiệt độ xuống dưới 150C: 

- Không gieo trồng các cây rau màu khi thời tiết còn rét đậm, rét hại. 

- Tưới đủ ẩm; bón thêm kali, phân lân kết hợp ủ gốc bằng mùn, rơm, rạ, ... 

để giữ ấm, giữ ẩm cho cây; đối với nhóm rau ăn lá nên che bằng nilon trắng. 

- Theo dõi sát tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng để có biện pháp 

phòng trừ kịp thời. 

- Những ngày có sương muối dùng thùng ô doa hay vòi bơm tưới, phun 

nước trên mặt lá làm tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có nắng. 

5. Đối với cây ăn quả: 

- Đối với các vườn cây đang trong giai đọa kiến thiết cơ bản cần có các biện 

pháp bảo vệ kịp thời như ủ gốc giữ ấm cho cây. Thực hiện việc bao tán cho cây 

bằng túi nilon nhằm ngăn chặn sương muối và giữ ấm cho toàn bộ tán lá cây. Đồng 

thời chuẩn bị nguồn giống dự phòng để trồng dặm đối với những diện tích bị chết. 

- Đối với cây trong thời kỳ kinh doanh: 

+ Cần tiến hành ủ gốc bằng rơm rạ, chất hữu cơ, phế phụ phẩm nông nghiệp 

để giữ ấm, giữ ẩm cho gốc và rễ cây. 

+ Khi có dự báo sương muối, rét đậm, rét hại, những nơi có điều kiện tiến 

hành tưới nước, che cây để giảm tác hại của rét đậm, rét hại. 

6. Đối với chuột hại, virus lùn sọc đen và một số đối tượng sâu bệnh đầu vụ 

khác: Thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-TT&BVTV ngày 06/01/2021 của Chi 



cục Trồng trọt & BVTV và Hướng dẫn số 26/HD-TrT ngày /12/2020 của Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

và báo cáo phản ánh kịp thời khó khăn vướng mắc về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp & PTNT huyện)./. 

 
Nơi nhận:  
- TTHU, TTHĐND, UBND huyện (B/c); 

- Như trên (T/h);                                                                

- Lưu VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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