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Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

  - Các HTXDVNN trong toàn huyện; 

  - Các ban ngành chức năng có liên quan. 

 

Theo số liệu tổng hợp của UBND các xã, TT tiến độ sản xuất nông nghiệp 

vụ mùa tính đến ngày 29/6/2022 cụ thể như sau: Diện tích đủ nước 5.100 ha. 

Diện tích đất đã bừa lồng 4.350ha/5.900 đạt 73,7% DT. Diện tích mạ đã gieo 16 

ha. Diện tích lúa đã sạ 71ha. Cây màu hè thu đã trồng: 323,3ha. Trong đó: ngô 

45ha; đậu tương 18,5 ha; rau các loại  251,8 ha; cây khác 8ha. Do điều kiện thời 

tiết nắng nóng trong những ngày qua, nông dân vừa thu hoạch lúa xuân vừa triển 

khai làm đất, gieo mạ, gieo thẳng, tiến độ sản xuất vụ mùa còn chậm so với kế 

hoạch đã xây dựng. 

 Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022, UBND huyện yêu cầu UBND 

các xã, thị trấn, các HTX DVNN và các ban ngành chức năng có liên quan tập 

trung chỉ đạo một số công việc cụ thể như sau: 

1- Điều tiết nước hợp lý, đảm bảo đủ nước phục vụ việc gieo cấy lúa mùa. 

Đẩy nhanh tiến độ lúa gieo thẳng, lúa cấy đúng lịch thời vụ (theo nội dung công 

văn số 606/UBND-NN ngày 21/6/2022 của UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo).  

2- Các HTX DVNN tập trung chỉ đạo công tác làm đất, chuẩn bị ruộng cấy 

cho sản xuất vụ mùa. Khuyến cáo nông dân bón 1015 kg vôi bột/sào hoặc xử lý 

rơm rạ để khử chua đất, tăng khả năng phân hủy gốc rạ và các tàn dư thực vật trên 

đồng ruộng. 

 Để phòng trừ bệnh, lùn sọc đen, trong quá trình ngâm ủ phải xử lý hạt 

giống 100% bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Enaldo 40FS, Cruiser Plus 

312.5FS…theo nồng độ hướng dẫn ghi trên bao bì nhãn mác. Phun thuốc trừ rầy 

cho mạ trước khi cấy từ 4  5 ngày, phòng chống chuột, ốc bươu vàng, lúa cỏ và 

cỏ dại theo hướng dẫn số 08 ngày 20/6/2022 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. 



Đối với diện tích đã gieo thẳng đảm bảo đủ nước để cây trồng sinh trưởng 

và phát triển tốt.  

3- Dùng các giống lúa ngắn ngày và mạ dự phòng như: VT-NA2, Khang 

dân 18, TBR 279 làm giống dự phòng sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thuận 

của thời tiết có thể xảy ra. Phấn đấu gieo cấy đạt và vượt diện tích lúa mùa xong 

trước ngày 10/7/2022. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị 

báo cáo UBND huyện (qua phòng NN & PTNT) để chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận:                                                             
 - TTHU, TTHĐND, UBND huyện (để B/c); 
 - Như kính gửi (T/h);                                                            

 - Lưu VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH                                                                                 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Trần Văn Quân 
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