
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRIXONG Dc 1p - Ttr do -  Hinh phüc  

S:O-/UBND-NN Xuán Trtcàng, ngàj/9 tháng 11 nãm 2021 
V/v tp trung cay ãi, lam TLNF) vã chun bj 

các diêu kiên cho san xuat vu Xuan 2022 

KInh gi:ri: 
- Các cci quan, dan vj lien quan; 
- UBND các xã, thj trail. 

Theo báo cáo cüa các Ca quan chuyên môn, dn ht ngây 29/11/2021, toàn 
huyn mâi Co 03 xã (Xuân Tan, Xuân ThUy, Xuân Dài) to chüc xuông dông cay 1t 
dt; 16/20 xa, thj trn lam thüy igi ni dông dugc tong khôi lugng 14.4 18 m3  
20% kê hotch. Theo d1r báo cüa Trung tam di,r báo KhI tugng Thüy van Trung 
uang: Nhit d trung bInh müa Dông nãm 202 1-2022 có xu hung thâp han so vói 
miia Dông nàm 2020-2021. Các dgt ret dam,  ret  hai  së tp trung t1r khoáng gifla 
tháng 12/2021 dn hêt tháng 02/2022, dung vào thai kST gieo cay lüa Xuân. Luçing 
mua tir tháng 11/2021 den tháng 3/2022 không dáng kê và tong lugng miia mrc 
thtp han ti'r 10-25% so vOi TBNN. Dr báo nguôn nuâc trên các sôngthiêu hiit so 
vi TBNN tiir 30-50%, dtc bit h. lu'u song Hông tü 60-80% dan den tInh trng 
thiêu nithc và mn có khâ nãng xâm nhp sâu. 

Tü tInh hInh trên, d dam báo thng igi san xut v xuân 2022, UBND 
huyn yeu câu các Ca quan, dan vj, dja phuang quán trit và thrc hin nghiêm tue 
mt so ni dung chü yêu sau: 

1. Kê hoach san xuât 

- Ly nu*c lam dat: Viii Xuân 2022 dr kin có 03 dgt 1y nuác: Dat 1: tii 
ngày 01±09/01/2022; dçrt 2: tili ngày 13±23/01/2022; dgt 3: tü ngày 
27±30/01/2022. 

Nu di&u kin thii tit, thüy van thu.n igi cho cay 1t dt, phai ái và 1.y nuc 
thI toàn huyn s tp trung lay nuâc dgt 2. Ngugc lai,  nêu diu kin thñ tit, thüy 
van bat thuân, rntn có khã näng xâm nhp sâu sê to chüc lay ntthc ngay ti'i dgt 1. 

-' Tiêu niróc cho gieo, cay lila Xuãn: Ti ngày 02/02/2022 së to chirc tiêu 
nuc dan phiic v1i cho gieo, cay hia xuân. 

- Co câu giông lña: 

+ LOa lai: xung quanh 10% din tIch, gm san xut hat  lai Fl và các giông 
Nhiuu 838... 

+ LOa thuân: xung quanh 90% din tIch gm các giông BT7, N97, TBR225, 
TBR279... 

- Thô'i vi.i gieo cay: 

+ Dôi vth lüa gieo sa:  xuOng giông tir 03~07/02/2022, gieo sa tir 
08~12/02/2022. 
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+ Di vi liia cy ma nn crng: xung ging tir 1819/0l/2022, gieo ma nell 
cüng vào ngày 23±24/01/2022, cay lüa tü ngày 08±11/02/2022. 

Toàn huyn phn du hoàn thành gieo cy lüa Xuân truâc ngày 15/02/2022. 

Lwu : Di vâi din tIch ma nn cüng: Huàng dn nOng dan chü dng chun 
bj diu kin (nilon trng, khung vôm,...) d che chän chông mua, ret cho ma sau gieo 
nêu nhit d xuông dithi 15°C. 

2. Các nhim v11 trQng tam cn tp trung thtrc hin 

2.1. UBND các xã, thj trân 

- Can c1r vào k hoach, nhim viii san xu.t vii Xuân 2022 và diu kin cxi. the 
cüa tirng dja phucmg d xây dirng và chü dng triên khai kê hoach san xuât phü 
hgp; phát huy hiu qua cüa phucng thrc CDL; chU dng xây dirng phuang an üng 
phó, phông, chông han  mn xâm nhp trên dja bàn; huy dng nhân 1irc, phuang 
tin, tranh thu thi gian khân trlxang tiên hành cay lt dat, phoi ãi ngay khi du diêu 
kin; day manh  lam TLND dat  và vi.rçt Kê hoach  dê ra. Toàn huyn phân dâu hoàn 
thành cay âi xong truc ngày 15/12/202 1, lam TLND xong truâc ngày 3 1/12/2021. 

- Mi dla  phi.rang chi nên ch9n ti da 3 ± 4 gi6ng d gieo, cay; trong vilng 
CDL chi gieo, cy 01 ging dê thi4n igi cho vic chäm soc và quan l djch hai. 

- Dy rnanh  üng diing KFIKT vào san xuât - nhât là mô hInh gieo ma  khay-
cy may...; rnO' rng các vüng CDL san xuât lüa chat lung, lüa hang hóa darn bào 
v sinh ATTP có sir tham gia liênkêt san xuât gia tang giá trj san phâm; tiêp tic 
thrc hin chuyên dôi ca câu cay trông theo kê hoach  dã duc phê duyt; dông thôi 
to chüc kiêm ti-a, dánh giá hiu qua các mO hInh dã chuyên dOi dê tü do nhân rng 
trên dja bàn xã. 

- Chü dng rà soát, phi hçp vói PhOng Ni vi, PhOng NN&PTNT huyn 
kin toàn can b Ban Nông nghip xä theo quy djnh dé nâng cao chat lugng cong 
tác tham muu 1mb v1rc nông nghip. 

- Chi dao  HTX SXKDDV NN chü dng lien h và k hgp dng mua ging 
lüa, VTNN vó'i các dan vj cung 1mg có uy tin dê cung üng dam bào s 1uçmg, chi.ing 
'°ai và chat lung cho nOng dan. Chü dng triên khai và phôi hcip lam t& cong tác 
quân1 Nhà ntrc dôi vâi vic kinh doanh, djch vi1 giông lüa và các loai VTNN cüa 
các to chüc, cá nhân trên dja bàn. 

- Lp k hoach, dàng k nhu cu xay dirng các mô hInh áp diing tin b 
KHKT tai  dja phuang vi Xuân 2022 (su d'çing kinh phi tü nguOn h trg dt lüa); rà 
soát nhu cau may móc, thiêt bj nhu may cy ma khay, may nông nghip... tong 
hçp, báo cáo UBND huyn (qua Phông NN&PTNT). 

2.2. Các co quan khi nông nghip 

- Cong ty TN}IIH 1TV KTCT thüy 1i Xuân Thüy barn sat K hoach  san xut 
vu Xuân 2022, diên biên cüa thai tiêt, thüy van dê tham muu UBND huyn các 
phuang an diêu tiêt nixc h?p  1; phôi hp vâi các dja phixang dy nhanh tin d 
thi cong các cOng trInh thüy nông và lam thüy lqi ni dng theo k hoach, phân 
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cap; diu tiêt nurc hqp 1 ctâm bào v sinh môi tnthng và không ãnh hiRing den 
tin d, cht luçrng lam TLND cUng nhu vic cay ãi v1i dông xuân 2021- 2022. 

- Phông NN&PTNT huyn cung cp dy dü các tài 1iu lien quan den kê hoach 
san xut; các nhiêm vi, giãi pháp chü yêu trong san xuât vii Xuân 2022 (thông qua 
horn this din ti.r) cho các xã, thj trân dê các dja phiscing chü dng xây dirng và triên 
khai kê hotch san xuât theo quan diem chi dto cüa UBND huyn. 

- Trung tarn Djch vii Nông nghip phi hçip vói PhOng NN&PTNT huyn 
xay dirng qui trInh k thu.t thâm canh lüa Xuân; chü dng xây dirng kê hoach và 
phôi hcip vôi UBND các xà, thj trân to chirc tp huân ki thut cho nông dan darn 
bão an toàn và phü hçip trong diêu kin phOng, chông dch bnh Covid-19. Trên co 
sô kt qua các rnô hInh dã triên khai thrc hin tü các vit triRic, chO dng xây drng, 
lira chn các mô hInh khuyen nông hiu qua, có the nhân rng, báo cáo UBND 
huyn chi dto. 

- Doàn kim tra lien ngành cüa huyn tang cung cong tác kim tra vic 
kinh doanh VTNN cüa các tO chüc, Ca nhân trên dja bàn huyn; kjp thi phát hin, 
ngän chän và x1r l nghiêm các triRing hcip vi phm theo qui djnh. 

- Lãnh dto, cong chüc, viên chirc các ca quan khôi nông nghip tang cithng 
barn sat co sO' de kiêm tra, hiRing dan, don dôc các dja phu'ong xay dirng, to cht'rc 
triên khai kê hoch san xuât vi Xuân 2022 theo dung chü truo'ng, quan diem chi 
dao cüa huyn. 

3.Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao huyn phi hçip vOl các co 
quan khOi nOng nghip day rntnh cong tác tuyên truyên các nhirn vi cüa san xutt 
nông nghip, dê can bô, Dàng viên, nông dan biêt và thrc hin. 

Yêu cu các co quan khôi nông nghip, UBND các xã, thj trân thirc hin 
nghiêrn các ni dung Cong van, thuOng xuyên báo cáo kt qua v UBND huyn 
(qua phOng NN&PTNT huyn tong hçip) âê chi dto./. /'_- 

Noinhân:f2- 
- TT Huyn iiy, HDND-UBND huyn; 
- Nhu trén; 
- Cong TTDT huyn; 
- Liiu VT, NN&PTNT. 



LCH LAY NU'O'C, XUONG GIONG, GIEO, cy V  XUAN 2022 

Ngày ngârn ü giông Ngãy gieo ma Ngày 
Mat do Du' kin 

ngay tro Khóm/m2  Dãnh/khOm 

1. a nen cung (khoang 20% din tich) 

Lüathun 18±19/01 
(16±17 tháng Chap) 

23±24/01 
(21±22 tháng Chap) 

08±11/02 

(08±11 tháng Giêng) 

32±34 34 Tptmngtr 

05 ± 10/5 Lüa lai 30 ± 32 2 

2. Gieo sa (khoang 80% din tIch) 

Lüa lai, lUa 
thun 

03 ± 07/02 
(03 - 07 tháng Gieng) 

08 ~ 12/02 
(08±12 tháng Gieng) 

Tptrungtcr 
05 ± 15/5 

3. Ma dr phOng (khoang 10% din tIch) 

QR1, NDS 28/0 1 03 ± 04/02 

* Ghi chü:  

- Phn dtu hoàn thành gieo cy trixâc ngày 15/02/2022. 

- Lüa lai: xung quanh 10% din tIch, gm san xut hat  lai Fl va cac ging Nhj uu 838...; Lüa thun: xung quanh 90% din tIch gôm 
các giông BT7, N97, TBR225, TBR279... 

- Chu dông thuc hiên tot cac biên phap ngâm u, chärn soc, bao ye ma - däc biêt la biên phap che nilon träng cho ma khi nhiêt do xuông 
dixo'i 15°C; Tuôi ma nen áp dung cho tat cã cac giông tir 2,5 ~ 3 lá; cac giông phãi duc bô trI gieo cay thành yang tp trung; môi xã, thj 
trân chi nen bô trI 3 ± 4 giông lüa trong ca cau, mi h gia dInh chi nên cy tir 1 ± 2 giông. 

Toán huyn 1y nu'âc 1am 03 d9't: 

Dat 1: tr ngày 01 ± 09/01/2022 (ttc ngày 29 tháng Mui mt den ngày 07 tháng Chap nam Tn Süu, 7 con nithc den 1 con nithc sau) 

Dat 2: tr ngày 13±23/01/2022 (tác ngày 11 dn ngày 21 tháng Chap nm Tan Sü'u, 5 con rnthc dn 1 con nuâc sau) 

Dot 3: tir ngày 27 ~ 30/01/2022 (tüc ngày 25 tháng Chap dn ngày 28 tháng Chap näm Tan Süu; 5 con nithc den 8 con nuOc). 

Tr ngày 02/02/2022 (trc ngày 02 tháng Giêng nAm Nhâm Dn, 11 con nu'âc) së t chirc tiêu nuâc dtn phc vii cho gieo, cay lüa xuãn. 

Luu  Nêu diêu kiên thai tiêt, thuy van thuân loi cho cay lât dat, phai ai va lay nuac thi toan huyên së tap trung lay nuoc 
d't 2. Nguc lai, neu diêu kiên thyi tiêt, thñy van bat thuãn, man có khá nàng xâm nhp sâu së to chic lay nuóc ngay tr d9t 1. 
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