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THÔNG BÁO 

Về việc tập trung thu hoạch lúa xuân và tổ chức gieo cấy lúa mùa năm 2022 

  
    

Trong những ngày vừa qua thời tiết có mưa dông làm một số diện tích lúa bị 

gãy, đổ. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương: Trong 10 

ngày tới thời tiết có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có tố lốc và gió giật. 

Mặt khác, mực nước sông Ninh cơ rất cao nên không tiêu được nước mặt ruộng, 

đúng vào thời điểm tập trung thu hoạch trà lúa xuân, làm ảnh hưởng đến việc thu 

hoạch lúa và tổ chức sản xuất vụ mùa. 

Để đảm bảo thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất 

vụ mùa năm 2022, UBND xã yêu cầu: 

1. Công tác thu hoạch trà lúa xuân 

Các xóm, các hộ nông dân tập trung mọi nguồn lực, phương tiện cho công 

tác thu hoạch trà lúa xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tập trung 

thu hoạch trước chân mạ, bên cạnh công tác thu hoạch tiến hành xử lý sản phẩm 

rơm rạ, để kịp thời giải phóng đất phục vụ cho công tác sản xuất vụ mùa, nhưng 

tuyệt đối không được vất ra kênh mương làm ảnh hưởng đến dòng chảy hoặc đốt 

rơm rạ trên các trục đường làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 

2. Công tác sản xuất vụ mùa năm 2022 

Căn cứ chỉ đạo của UBND huyện và tình hình thực tế địa phương, UBND xã 

xây dựng Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022. Cụ thể như sau: 

* Về cơ cấu giống 

Sử dụng các loại giống có năng suất cao, chất lượng gạo khá, hạn chế bệnh 

bạc lá vào gieo cấy, trong đó: 

- Mùa trung sử dụng Giống lúa BC15, Lộc trời 183 với 65% diện tích, cấy 

chân vàn, vàn cao; 

- Mùa muộn (nếp đặc sản) với 35% diện tích, cấy chân mạ và chân ruộng 

vàn trũng.  

 



* Thời vụ gieo trồng: 

Thực hiện phương thức gieo mạ dược một trà trỗ nhiều trà, các HTX dự kiến 

sẽ tổ chức lấy nước để phục vụ công tác làm đất gieo mạ vào ngày 19 - 20/6/2022 

(tức 21 - 22/5 âm lịch), (nếu có mưa lũ các HTX sẽ điều hành lấy nước phù hợp 

với điều kiện thực tế). 

- Gieo mạ ngày 27/6/2022 (tức ngày 29/5 âm lịch); 

- Cấy dự kiến từ ngày 13 - 18/7/2022 (tức từ ngày 15 - 20/6 âm lịch) 

Các xóm, các hộ nhân dân không tổ chức gieo sạ trong vụ mùa. 

3. Để hạn chế sự bùng phát và lây lan bệnh lùn sọc đen ở vụ mùa năm 

2022, UBND xã đề nghị các hộ nhân dân: 

- Làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa xuân. Thực hiện cày, bừa kỹ, làm tốt 

công tác vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt cỏ dại, khuyến khích các hộ nhân dân vãi 

mỗi sào 20 kg vôi bột trước khi bừa lần cuối để hạn chế nguồn bệnh, đặc biệt là lùn 

sọc đen. 

- Không sử dụng giống lúa thường xuyên bị bạc lá trong vụ mùa, nhiễm rầy 

lưng trắng, nhất là giống lúa Bắc thơm số 7. Sử dụng giống lúa thuần chất lượng 

cao như BC 15, Lộc trời 183, Nếp đặc sản… 

- Tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và rầy nâu, rầy lưng trắng cho mạ 

trước khi cấy từ 5 - 6 ngày. 

- Trên đây là thông báo về công tác tổ chức thu hoạch trà lúa xuân và thời vụ 

gieo cấy lúa mùa năm 2022. Đề nghị các HTX, các đồng chí Bí thư, Trưởng xóm 

tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 

2022 của UBND xã, phấn đấu giành một vụ mùa thắng lợi. 
 

   Nơi nhận: 

     - TT Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND; 

      - UBMTTQ và các đoàn thể; 

      - Ban NN; các HTXSXKDDVNN; 

      - Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Đội trưởng; 

      - Lưu VP. 
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