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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Hào, ngày         tháng 6 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

    - Các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; 

    - Trạm Bảo vệ thực vật thị xã; 

    - Xí nghiệp KTCT thủy lợi thị xã; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

Hiện nay, các địa phương của thị xã đang tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân, 

nhiều xã, phường đã thu hoạch xong lúa vụ Xuân và chuyển trọng tâm sang sản 

xuất vụ Mùa. Do thời điểm thu hoạch lúa vụ Xuân năm nay muộn hơn so với 

các năm trước khoảng 10 - 15 ngày nên thời gian chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ 

Mùa rất gấp rút và gặp nhiều khó khăn. 

Thực hiện Công văn số 680/SNN-TTr ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Hưng Yên về việc tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Mùa năm 

2022; để chủ động đảm bảo công tác sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch, UBND thị 

xã yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể thị xã liên quan, UBND các xã, phường 

tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với thu hoạch lúa vụ Xuân 

- Tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương hoàn thành thu hoạch hết diện 

tích lúa Xuân theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" để giải phóng đất 

cho sản xuất vụ Mùa.  

- Tận dụng nguồn rơm, rạ làm thức ăn cho trâu, bò, ủ phân hữu cơ hoặc 

trồng nấm...; không được đốt rơm, rạ gây ô nhiễm môi trường và lãng phí.  

- Không phơi thóc, rơm, rạ trên đường giao thông làm cản trở các phương 

tiện tham gia giao thông. 

2. Đối với gieo, cấy lúa vụ Mùa 

- Làm đất: Huy động tối đa các phương tiện, máy móc làm đất 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 chặn việc bảo kê 

để đẩy nhanh việc làm đất phục vụ gieo, cấy. Có thể sử dụng bổ sung các loại 

chế phẩm sinh học, nấm đối kháng, vôi bột... để rắc cho gốc rạ nhanh phân hủy, 

đảm bảo chất lượng đất, hạn chế sâu bệnh lưu chuyển vụ. 

Tổ chức làm đất kỹ nhuyễn, bón lót đủ phân trước khi gieo, cấy. 

- Gieo mạ: Đẩy nhanh gieo mạ theo lịch thời vụ; 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 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 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 

(buổi chiều tối và 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), 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, nhất là trong điều kiện vụ Mùa có nhiều mưa 

bão. 

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

để lúa đẻ nhánh tập trung; khuyến cáo nông dân chỉ sử dụng NPK tổng hợp 

chuyên dùng cho lúa theo khuyến cáo của nhà sản xuất; thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng, phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh, dịch hại đầu vụ (ốc bươu vàng, 

chuột, cá rô phi…) để bảo vệ lúa. 

3. Công tác dự phòng úng ngập 

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

dự phòng từ 10 - 15/7 để dự phòng úng ngập mất lúa trong tháng 7, đầu tháng 8. 

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

mất lúa từ giữa tháng 8 trở đi. 

4. Xí nghiệp KTCT thủy lợi thị xã: Chủ động điều tiết đảm bảo đủ nước 

để làm đất, gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa sau gieo cấy; không để xảy ra 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. 

5. Trạm Bảo vệ thực vật thị xã: Thường xuyên bám sát đồng ruộng, dự 

tính, dự báo chính xác, kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại và các đối tượng 

dịch hại trên lúa, khuyến cáo các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

6. Các phòng, ngành, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp tăng cường tập huấn, 

hướng dẫn nông dân gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; tăng cường 

thanh tra, kiểm tra không để xảy ra các trường hợp kinh doanh vật tư nông 

nghiệp không đảm bảo chất lượng hoặc tăng giá bán để trục lợi gây ảnh hưởng 

tới hiệu quả sản xuất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của 

pháp luật./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- TT Văn hóa và Truyền thanh thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Bùi Khánh Vĩnh 
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