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THÔNG BÁO 

kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng thành viên 2 HTXNNDV, các đồng chí Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dịch vụ, cán bộ và toàn thể nhân dân trong toàn xã. 

Thực hiện văn bản số 326/UBND-NNPTNT, ngày 17/6/2022 của UBND 

huyện Trực Ninh về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu xuân- làm mùa; 

Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022 của UBND xã Liêm Hải, Ban Nông nghiệp 

xã thông báo tới Hội đồng thành viên hai HTX NNDV, các đồng chí Bí thư chi 

bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dịch vụ cùng toàn thể nhân dân và cán bộ trong 

toàn xã tập trung điều hành sản xuất vụ mùa năm 2022; cụ thể như sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân, tập trung điều hành 

việc làm đất và vệ sinh đồng ruộng. 

Đến ngày 19/6/2022, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 270 ha; đạt trên 

70% diện tích gieo cấy. Trong những ngày tới, thời tiết thuận lợi cho việc thu 

hoạch; yêu cầu các thôn hành chính, tổ dịch vụ nông nghiệp tập trung đôn đốc các 

hộ nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động lực lượng lao động và phương 

tiện khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa chiêm xuân và bảo quản tôt 

nông sản sau thu hoạch. Yêu cầu hai HTX NN DV, các cơ sở thôn huy động mọi 

phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất; tập trung việc làm đất trước cho 

vùng gieo mạ. Kết thúc việc làm đất phục vụ gieo các trà mạ mùa trước ngày 

22/06/2022 ( tức là ngày 24/5 âm lịch). Diện tích đất gieo mạ sau khi cày bừa phải 

được làm sạch rơm rạ, bèo cỏ và các chất hữu cơ trước khi xuống mạ; tránh để các 

chất hữu cơ bị vùi lấp phân hủy dưới thời tiết nắng nóng làm ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng và phát triển của các trà mạ. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc gieo 

mạ dự phòng. 

Chủ động khoanh vùng giữ nước và đẩy nhanh tiến độ làm đất phục vụ sản 

xuất vụ mùa trong điều kiện thời gian gối vụ ngắn, công tác chuẩn bị cho việc gieo 

cấy đòi hỏi hết sức khẩn trương. Kết hợp việc thu chiêm làm mùa với công tác vệ 

sinh đồng ruộng, giải tỏa khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh mương.  

2. Lịch ngâm mạ và gieo mạ. 

Yêu cầu các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp thực hiện đúng thời gian 

ngâm ủ, thời gian cấy các trà lúa mùa theo Quy trình gieo cấy vụ mùa năm 2022 

đã được các cơ sở cấp phát và thông báo đến hộ nông dân. Các ông ( bà) Tổ trưởng 

dịch vụ- Thủy nông viên cơ sở chủ động tiêu và giữ nước vùng mạ, đảm bảo cho 



việc xuống các trà mạ mùa đồng loạt và chụm vào ngày 24/06/2020 ( tức ngày 

26/5 âm lịch) 

3. Công tác bảo vệ mạ. 

Làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng và xử lý sạch ốc bươu vàng trước khi 

xuống mạ. Nghiêm cấm việc chăn thả gia súc, gia cầm phá hại vùng mạ, phun trừ 

rầy nâu và sâu đục thân cho 100% diện tích mạ trước khi cấy từ 3 đến 5 ngày.  

 Yêu cầu 2 HTXNNDV, các cơ sở xóm hành chính chủ động điều tiết nước 

hợp lý đảm bảo cho các trà mạ mùa sinh trưởng và phát triển. Đẩy nhanh tiến độ 

làm đất với phương châm ruộng chờ mạ. Chuẩn bị máy móc phương tiện sẵn sàng 

phòng chống lụt bão đảm bảo thắng lợi sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2022. 

Trên đây là nội dung thông báo của UBND xã Liêm Hải về việc thực hiện 

Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, yêu cầu 2 HTXNNDV, các cơ sở thôn hành 

chính, cán bộ và nhân dân trong toàn xã thực hiện tốt nội dung thông báo này./. 
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