
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  

Số:      /SNN-CCTTBVTV 
V/v tập trung chỉ đạo sản xuất  

vụ Xuân 2022 trong dịp Tết Nguyên Đán  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: - UBND, phòng Nông nghiệp &PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố; 

- Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố. 

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế các huyện, 

thành phố và kiểm tra của Sở Nông nghiệp & PTNT, đến ngày 25/01/2022 toàn Tỉnh 

gieo mạ Xuân được 65% diện tích, (trong đó: Nghĩa Hưng, Trực Ninh gieo xong, 

Xuân Trường 80% DT, Giao Thủy 80% DT, Nam Trực 75% DT,…); bừa lồng được 

89% diện tích; lấy nước được 96% diện tích. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương: Từ nay đến hết tháng 

02/2022, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, vì vậy thời tiết tại các tỉnh miền Bắc sẽ 

duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa nhiều, ngày mưa nhỏ - mưa phùn, trời rét, đặc 

biệt có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều 

năm từ 0,5-1,00C 

Hiện nay đang là cao điểm của sản xuất vụ Xuân 2022, tuy nhiên do diễn biến 

của dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Trước 

tình hình trên, để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản xuất vụ Xuân 2022, Sở Nông 

nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV 

KTCTTL bám sát diễn biến thời tiết tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Khẩn trương xuống giống, hoàn thành gieo mạ Xuân muộn trước ngày 

28/02/2022; Theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có biện pháp chỉ đạo linh hoạt, kịp 

thời; Không gieo mạ trong những ngày có nhiệt độ <120C; Chủ động các biện pháp 

chống rét, bảo vệ mạ, che phủ nilon cho 100% diện tích mạ đã gieo khi nhiệt độ 

không khí < 15oC; Chuẩn bị đủ lượng mạ và nguồn giống lúa dự phòng đảm bảo chất 

lượng để chủ động khắc phục khi cần thiết. 

2. Bằng mọi biện pháp, tổ chức khai thác tối đa nguồn nước từ các đợt xả hồ 

thủy điện, đảm bảo chất lượng cho 100% diện tích gieo cấy. Tôn cao, tu bổ bờ vùng, 

bờ thửa để giữ nước, không để rò rỉ lãng phí. Những nơi có điều kiện cần tranh thủ 

thay tháo nước để thau chua, rửa mặn. 

3. Huy động mọi lực lượng, phương tiện để khẩn trương hoàn thành làm đất 

phục vụ gieo cấy lúa Xuân, phấn đấu hoàn thành bừa lồng xong trước Tết Nguyên 

đán. Làm đất kỹ, san ruộng phẳng và làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để hạn chế 

các nguồn sâu bệnh (đặc biệt là nguồn bệnh lùn sọc đen, lúa cỏ), bón đủ lượng phân 

lót trước khi cấy, sạ lúa; Tuyệt đối không bón lót bằng phân đạm đơn. Thường xuyên 

giữ nước cho những diện tích đã làm đất. 

4. Tổ chức diệt chuột đồng loạt bằng nhiều hình thức, kết hợp nhiều biện pháp 

trong các đợt lấy nước, làm đất. 



5. Tích cực, chủ động các biện pháp phòng chống bệnh Lùn sọc đen trên mạ và 

lúa mới cấy, chú trọng công tác lấy mẫu rầy lưng trắng giám định xác định tỷ lệ mang 

virus gây bệnh lùn sọc đen để chủ động hướng dẫn, chỉ đạo phòng, chống dịch kịp 

thời, hiệu quả; Phòng trừ OBV, lúa cỏ và cỏ dại hại lúa theo Hướng dẫn số 01/HD-

CCTTBVTV ngày 04/01/2022 của Chi cục Trồng trọt & BVTV. 

6. Tranh thủ thời tiết sau Tết thuận lợi, phát động và tổ chức xuống đồng gieo 

sạ và cấy lúa Xuân từ ngày 05/02; Chỉ cấy và gieo sạ lúa Xuân khi nhiệt độ bình 

quân ngày trên 150C. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Xuân trước ngày 20/02/2022; 

hoàn thành trồng rau màu vụ Xuân trong tháng 2/2022. 

7. Chuẩn bị tốt các điều kiện, phát động, tổ chức ra quân trồng cây xanh góp 

phần bảo vệ môi trường và xây dựng các tuyến đường cây xanh kiểu mẫu trong dịp 

Xuân Nhâm Dần. 

Trên đây là một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đề nghị 

UBND huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV KTCTTL quan tâm chỉ đạo, 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tiến độ sản xuất vụ Xuân 2022 và tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp & PTNT) vào 14h30 các ngày 28/01 (26 

tháng Chạp), ngày 03/02 (mồng 3 Tết) và ngày 05/02 (mồng 5 Tết) (số điện thoại của 

đơn vị tiếp nhận, tổng hợp tiến độ sản xuất vụ Xuân: 02283.642.266; email: 

trongtrotnamdinh@gmail.com)./.  
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c P.Chủ tịch UBND tỉnh PTK;    (để b/cáo);  

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các đ/c lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị liên quan thuộc Sở; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Website Sở, CCTTBVTV; 

- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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