
 

   

  Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Đến ngày 16/01/2023, toàn huyện đã nhập khoảng 230 tấn giống lúa các 

loại, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất vụ xuân 2023; lấy nước đổ ải cho 100% 

diện tích; bừa vỡ được 3.560 ha, chiếm 56% diện tích; tình hình dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi được đảm bảo an toàn. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến đầu 

tháng 2 sẽ là cao điểm của mùa đông năm nay, nhiệt độ phổ biến thấp hơn 

khoảng 0,50C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ ngày 16/01, Bắc Bộ 

chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, sau đó liên tục được 

bổ sung trong những ngày tiếp theo, do đó khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày rét 

đậm đúng vào thời gian cao điểm gieo mạ xuân. Để hoàn thành các nhiệm vụ 

sản xuất vụ xuân 2023 theo kế hoạch, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất lúa xuân: 

+ Huy động phương tiện máy móc xuống đồng làm đất, cơ bản hoàn thành 

bừa vỡ trước Tết Nguyên đán, hoàn thành công tác làm đất trước ngày 05/02/2023; 

thường xuyên giữ nước cho những diện tích đã làm đất. 

+ Hướng dẫn các hộ nông dân gieo mạ theo lịch thời vụ đã xây dựng (tập 

trung từ ngày 25-28/01/2023); thực hiện che phủ đúng kỹ thuật để chống rét cho 

mạ khi nhiệt độ dưới 150C; tưới đủ ẩm thường xuyên (bằng nước sạch hoặc 

nước bùn loãng); tuyệt đối không bón phân đạm cho mạ. 

+ Tổ chức cấy, gieo sạ nhanh, gọn lúa xuân khi mạ nền có từ 2,5-3 lá và 

nhiệt độ trung bình trên 150C; phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân xong 

trước ngày 15/02/2023. 

+ Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; thường 

xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý các cơ sở không đủ điều 

kiện kinh doanh, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không trong 

danh mục lưu hành. 
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- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và rét cho đàn 

gia súc, gia cầm; đảm bảo nguồn cung thực phẩm và an toàn thực phẩm phục vụ 

dịp Tết Nguyên đán. Giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên vật 

nuôi đến hộ chăn nuôi. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và tổ chức 

trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường theo kế hoạch của UBND huyện. 

2. Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu: Phối 

hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn khai thác tốt nguồn nước có chất lượng, điều 

tiết nước linh hoạt, hợp lý để làm đất, gieo cấy lúa xuân đảm bảo kế hoạch, phù 

hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, nhất là vùng gieo sạ. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Đài truyền thanh 

các xã, thị trấn: Tăng cường phát thanh tin bài về diễn biến thời tiết, các văn bản 

chỉ đạo của các cấp, các ngành về sản xuất nông nghiệp; các biện pháp kỹ thuật 

chăm sóc, bảo vệ mạ, lúa và đàn vật nuôi để nhân dân biết, chủ động thực hiện. 

 4. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

huyện: Phân công cán bộ kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ 

mạ, lúa xuân, đàn vật nuôi; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo 

UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
Phạm Trọng Duy 
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