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Trực Đại, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

Do ảnh hưởng đợt rét đậm, rét hại đầu vụ xuân nên một số diện tích lúa bị chết 

phải cấy lại làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022. Thực hiện Công 

văn số 326/UBND của Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh về việc tập trung chỉ đạo sản 

xuất vụ mùa năm 2022. Đến nay, trên địa bàn toàn xã đã thu hoạch đạt trên 95% diện 

tích lúa xuân, một số diện tích trên các xứ đồng đang triển khai cày lật đất. 

Để chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, Ủy ban nhân dân xã 

yêu cầu Ban nông nghiệp, Hội đồng quản trị Hợp tác xã SXKD DVNN, các ông, bà 

Trưởng thôn tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ban nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo Hội đồng quản trị Hợp tác xã SXKD DVNN phối hợp các ông, 

bà Trưởng thôn tuyên truyền các hộ nông dân khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa 

còn lại đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 06 tháng 6 năm 

2022 của UBND xã Trực Đại về sản xuất vụ mùa năm 2022 đảm bảo đúng mùa vụ.  

2. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh DVNN 

- Phối hợp chặt chẽ với các cụm thủy nông thuộc Công ty TNHH một thành viên 

KTCTL Hải Hậu, chỉ đạo đội dịch vụ tổ chức lấy nước sớm; huy động lực lượng, 

phương tiện, máy móc làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa xuân; thực hiện cày bừa kỹ, 

làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, thường xuyên giữ đủ nước để làm đất và thúc đẩy 

nhanh quá trình phân hủy xác thực vật, hạn chế nguồn bệnh vàng lùn, lùn sọc đen và 

lúa cỏ. 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc Bảo vệ thực 

vật...) để cung ứng cho các hộ nông dân đủ số lượng, chủng loại đảm bảo chất lượng 

đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

3. Các ông, bà Trưởng thôn 

- Tuyên truyền, vận động các hộ nông dân tổng vệ sinh đồng ruộng, kênh mương 

ngay sau khi thu hoạch; sử dụng chế phẩm vi sinh (AT-YTB, Sumitri,…), chế phẩm 

nấm đối kháng Trichoderma hoặc vôi bột để xử lý sản phẩm phụ sau thu hoạch; không 

đốt rơm rạ, không xả rơm rạ xuống kênh mương gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng 

chảy; không phơi thóc trong phạm vi lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông, ảnh 

hưởng đến kết cấu đường bộ.  



- Tuyên truyền các hộ nông dân về cơ cấu giống theo hướng sử dụng các giống 

lúa có chất lượng, giá trị kinh tế cao, như: BC15, Lộc trời 183, Đài thơm 8, Nếp N97. 

Trong đó giống BC15, Lộc trời 183 là chủ lực. Hướng dẫn các hộ nông dân gieo mạ 

đúng lịch thời vụ, gieo mạ dự phòng 10% diện tích; huy động lực lượng cấy lúa mùa, 

phấn đấu hoàn thành xong trước 20/7/2022; thực hiện tốt quy trình thâm canh, chủ động 

phòng bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá lúa.  

4. Công chức văn hóa 

Tăng cường thông báo các tin, bài dự báo diễn biến thời tiết, các nội dung về chủ 

trương chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2022 của UBND xã tới toàn thể nhân dân trong xã biết 

và thực hiện. 

       UBND xã yêu cầu Ban nông nghiệp, Hợp tác xã SXKD DVNN, công chức văn 

hóa, các ông, bà trưởng Thôn thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công văn này./.  

Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng uỷ;  

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các đoàn thể chính trị; 

- Ban nông nghiệp xã; 

- Hội đồng QT HTX SXKD DVNN; 

- Đài truyền thanh; 

- Các ông, bà Trưởng thôn; 

- Lưu: VT. 
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