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KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT LÚA MÙA NĂM 2022 
 

I. Đặc điểm tình hình sản xuất lúa vụ Mùa năm 2022 

1. Thuận lợi 

- Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế trong cộng đồng tạo thuận 

lợi cho việc tổ chức, triển khai sản xuất. 

- Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, cơ giới hóa, mô hình liên kết sản xuất có 

hiệu quả đã được khẳng định, có thể áp dụng, mở rộng nhanh trong sản xuất vụ 

mùa, vụ đông 2022. 

- Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia 

hiệu quả vào các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm lúa gạo.  

- Cấp uỷ, chính quyền các cấp và ngành Nông Nghiệp quan tâm, tích cực chỉ 

đạo và tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề phòng và khắc phục hậu quả 

thiên tai. 

 2. Khó khăn 

- Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung Ương: Nhiệt độ 

trung bình tháng 8 - 9/2022 cao hơn 0,5 - 1°C, những tháng khác ở mức xấp xỉ 

TBNN (Trung bình nhiều năm). Nắng nóng có khả năng không gay gắt, không kéo 

dài như năm 2021. Dự báo có khoảng 4 - 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước 

ta. Tổng lượng mưa từ tháng 7 - 9/2022 cao hơn 15-30% so với TBNN, tháng 

10/2022 cao hơn 10 - 15% so với TBNN; các đợt mưa lớn tập trung từ tháng 6 - 

8/2022 đúng vào thời kỳ cao điểm gieo cấy lúa mùa và lúa còn thấp cây.  

- Thu hoạch lúa Xuân dự kiến kết thúc muộn hơn từ 10 -15 ngày so với cùng kỳ, 

ảnh hưởng lớn công tác tổ chức và triển khai các nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ 

đông, nhất là việc bố trí thời vụ gieo cấy. 

- Việc tưới tiêu trên địa bàn xã chủ yếu phụ thuộc vào thuỷ triều; trong điều 

kiện mưa lớn, trên sông có lũ, việc tiêu úng sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Nguồn sâu bệnh tích luỹ từ vụ Xuân sẽ chuyển nhanh sang gây hại cây trồng 

vụ Mùa, đặc biệt là bệnh bạc lá lúa...  

- Giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng tới khả năng đầu tư của các hộ 

nông dân và hiệu quả sản xuất. 

II. Cơ cấu, thời vụ và biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa Mùa 

1. Cơ cấu giống lúa 

Quan điểm chỉ đạo: Tập trung duy trì và phát triển các giống lúa có chất lượng, 

giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu, ít 

nhiễm rầy, nhiễm nhẹ bệnh bạc lá để thay thế giống BT7 trong vụ Mùa. Cơ cấu 

giống cụ thể: 

- Lúa lai: 5 - 10 % diện tích. Sử dụng các giống: Bắc ưu 903 KBL, CT16, cấy 

trên chân ruộng trũng, khó canh tác. 
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- Lúa thuần: 85 - 90% diện tích. Sử dụng các giống: BC15, Lộc trời 183, Đài 

thơm 8, Nếp N97. Trong đó giống BC15, Lộc trời 183 là chủ lực. 

- Lúa đặc sản (nếp): 5% diện tích. Sử dụng giống Nếp Thái Bình. 

 2. Thời vụ gieo cấy 

 Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa Mùa xong trước ngày 20/7/2022. 

Lịch thời vụ như sau: 
 

TRÀ LÚA TÊN GIỐNG NGÀY GIEO NGÀY CẤY GHI CHÚ 

Mùa sớm 

(Để sản xuất 

cây vụ Đông) 

Lộc trời 183 20-22/6/2022 01-03/7/2022 

Kết thúc 

trước ngày 

5/7/2022 

Mùa trung 

Bắc Ưu 903 KBL, 

Lộc trời 183, CT16, 

Đài thơm 8, BC 15 

Chủ lực giống BC 

15, Lộc trời 183 

01-03/7/2022 10/7/2022 

Kết thúc 

trước ngày 

20/7/2022 

Mùa muộn 
Nếp Thái Bình  

(gieo mạ dược) 
05-10/6/2022 10-15/7/2022 

Gieo càng 

sớm càng tốt 
 

*Dự phòng: Bảo quản diện tích mạ thừa, chủ động chuẩn bị 10% lượng giống 

lúa (giống ngắn ngày) gieo mạ nền bổ sung từ ngày 8 - 10/7/2022 phòng khi mưa, 

úng, lúa chết phải cấy dặm tỉa. 

3. Biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa  

a. Cách ngâm ủ mộng mạ:  

+ Lượng giống cần dùng:  Lúa lai 1 - 1,2kg/sào 

   Lúa thuần 1,2 - 1,5 kg/sào  

- Lúa lai ngâm 24 - 36 giờ, cứ 5 giờ thay nước một lần. 

- Lúa thuần ngâm 40 - 45 giờ, ngày thứ nhất: 10 giờ thay nước một lần, ngày 

thứ hai: Cứ 5 giờ thay nước một lần.  

Sau thời gian ngâm, tiến hành ủ thóc giống, cho đến khi hạt giống nứt mầm, rễ 

ra từ 0,5 – 1cm tiến hành gieo mộng mạ. 

* Chú ý: Khi ủ mộng phải ủ vào các loại dụng cụ thoát nước nhanh, không nên 
ủ một lượng thóc lớn trong 1 bao ủ. 

b. Phương thức làm mạ:  

* Gieo mạ nền cứng: 

- Lấy bùn trước khi gieo mạ từ 2 đến 3 ngày, lấy bùn ở nơi sạch cấn rác phù hợp 

với phương thức gieo mạ nền cứng. 

- Làm bùn sạch, nhuyễn, có thể bón lót phân chuồng mục hoàn toàn hoặc 1 kg 

Supe lân cho 4 – 6 m2 mạ nền cứng. 

- Kéo bùn, trang phẳng, không đọng nước, thoát nước tốt, bùn dày từ 1-1,5 cm, 

bùn se mặt mới được gieo mạ. 

- Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần che phủ lưới đen từ 2 - 3 ngày đầu. 
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* Chú ý: Tuyệt đối không bón đạm cho mạ  

- Cấy khi cây mạ đạt từ 2,5 lá. 

Khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích gieo mạ khay, cấy bằng máy trong vụ 

Mùa. 

* Gieo mạ dược:  

Các hộ nông dân tận dụng diện tích đất trống (như đất vườn,…) hoặc thu hoạch 

sớm diện tích lúa Xuân để có diện tích mạ gieo đúng lịch. 

c. Làm đất: 

 Căn cứ vào lịch gieo cấy vụ Mùa năm 2022 và thời gian thu hoạch lúa Xuân 

muộn hơn so với các năm, UBND xã yêu cầu Hội đồng quản trị HTX SXKD 

DVNN tổ chức làm đất hết sức khẩn trương, trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ thu 

hoạch lúa Xuân; huy động tối đa phương tiện, phân vùng làm đất hợp lý, chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ làm đất, làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, mương máng để 

hạn chế nguồn sâu bệnh, chuột phá hại; khuyến khích nông dân sử dụng chế phẩm 

vi sinh (AT - YTB, Sumitri), chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma hoặc bón 20 - 

25kg vôi bột/sào để xử lý rơm rạ ngay sau khi bừa vỡ có tác dụng làm tăng nhanh 

quá trình phân huỷ các chất trong đất giúp tận dụng nguồn hữu cơ, hạn chế lúa mùa 

bị ngộ độc hữu cơ và bệnh bạc lá lúa đặc biệt nguồn lây lan bệnh đốm sọc vi khuẩn, 

bệnh lùn sọc đen, bám sát kế hoạch điều hành nước của Công ty TNHH một thành 

viên KTCTTL Hải Hậu, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thuỷ nông viên giữ đủ nước 

để phục vụ cho việc làm đất được đẩy nhanh và đạt hiệu quả. Làm đất xong cơ bản  

trước ngày 10/7/2022, đảm bảo thời vụ gieo cấy lúa Mùa. Đối với vùng sản xuất cây 

vụ Đông làm đất xong trước ngày 30/6/2022. 

d. Kỹ thuật cấy: Cấy nông tay, thẳng hàng 

- Lúa lai: Cấy 25-28 khóm/m2, cấy 2 dảnh/khóm.  

- Lúa thuần : Cấy 28-30 khóm/m2, cấy 3 - 4 dảnh/khóm. 

- Lúa đặc sản: 20-25 khóm/m2, cấy 4 - 5 dảnh/khóm.  

e. Cách sử dụng phân bón: 

- Tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ để bón lót thay thế một phần phân vô cơ, 

bón phân cân đối, bón gọn, bón sớm, chỉ tập trung cho bón lót và bón thúc lần 1. 

tăng cường dùng phân NPK để bón. Thực hiện bón phân cân đối, không lạm dụng 

bón quá nhiều phân đạm. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm của các doanh 

nghiệp có uy tín, chất lượng như: Việt Nhật, Con ó, Bình Điền, Tiến Nông, DAP 

Đình Vũ. 

- Phân đơn 

- Lượng dùng: 

 Lúa lai: ((8-9) kg đạm + (15-20) kg supe lân + (5 - 6) kg kali)/sào 

 Lúa thuần: (( 7- 8) kg đạm + (15 -20) kg lân + (4 - 5) kg kali)/sào  

 Phân chuồng bón từ 300 - 500 kg/sào.  

- Cách bón: 

- Bón lót trước khi bừa lần cuối để cấy lúa : 100% lượng phân hữu cơ (nếu có) + 

100% lượng phân Supe lân + 40% lượng phân Đạm Ure. 
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- Bón thúc lần 1: 60% lượng phân đạm + 50% lượng phân Kali, bón sau khi cấy 

từ 8-10 ngày. 

- Bón thúc lần 2: Khi lúa kết thúc đẻ nhánh hữu hiệu. Bón toàn bộ lượng 

Kali còn lại và bón bổ sung 0,5-1kg phân đạm/sào (nếu cây lúa có biểu hiện 

thiếu dinh dưỡng) 

- Phân NPK: Tùy vào cách sử dụng của các loại phân khác nhau có thể bón theo 

quy trình hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. 

- Khuyến cáo nhân dân sử dụng phân NPK tổng hợp 16 - 16 - 8 do HTX SXKD 

DVNN xã cung ứng, hạn chế sử dụng phân đơn, giảm tỷ lệ bệnh bạc lá lúa cuối vụ. 

f. Chế độ nước:  

- Thời kỳ lúa mới cấy và chăm sóc: Giữ mực nước nông thường xuyên 3cm. 

- Từ cuối thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu: Tiến hành rút nước lộ ruộng trong thời 

gian từ 12-15 ngày. 

- Từ khi xuất hiện là đòng đến thời kỳ trỗ bông, phơi màu, kết hạt: Duy trì mực 

nước thường xuyên từ 5 - 10 cm. 

- Trước khi thu hoạch khoảng 10 - 15 ngày rút cạn nước trong ruộng, 

g. Phòng trừ sâu bệnh: 

- Phòng bệnh lùn sọc đen, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá: Chủ động phòng 

ngừa bệnh ngay từ đầu vụ bằng việc lựa chọn, sử dụng giống ít nhiễm rầy, nhiễm 

nhẹ bệnh bạc lá, bón vôi từ 20 - 25 kg/sào, bón phân sớm, bón tập trung và cân đối. 

Phòng trừ triệt để các lứa rầy, phun trừ rầy cho 100% diện tích mạ trước khi cấy. 

- Vệ sinh đồng ruộng hạn chế sự lây lan nguồn sâu bệnh từ vụ Xuân chuyển 

sang, chủ động điều tra làm tốt công tác dự tính, dự báo, tuyên truyền nhân dân 

phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại, hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ kịp 

thời theo nguyên tắc “4 đúng” 

- Tuyên truyền, phát động nhân dân tập trung chiến dịch diệt chuột, diệt trừ Ốc 

bươu vàng, cỏ dại ngay từ đầu vụ bằng các biện pháp thủ công, sinh học, hoá học. 

4. Sản xuất cây vụ đông  

- Duy trì vùng sản xuất cây vụ đông truyền thống nhiều năm tại thôn Quần Cát 

(cánh đồng Nam Khu xóm 7 cũ). 

- Tập trung mở rộng diện tích các cây trồng không yêu cầu thời vụ sớm trên 

những diện tích thu hoạch lúa Mùa trước ngày 10/10/2022.  

- Sử dụng các giống mới có thế mạnh về năng suất, chất lượng hạt giống tốt được 

thị trường ưa chuộng, duy trì các loại cây trồng vụ Đông như bí xanh, dưa chuột, dưa 

hấu, khoai tây. Ngâm ủ hạt giống cây vụ đông, vào bầu từ 20/9/2022 trở đi. 

* Một số lưu ý khi trồng cây vụ Đông 

- Khi cây con có 1,5 - 2 lá thật đem trồng là tốt nhất. Dừng trồng cây vụ Đông 

khi thời tiết có mưa lớn kéo dài. Khi thời tiết thận lợi, mát mẻ, nắng trở lại thì kịp 

thời xuống giống trồng cây vụ Đông đảm bảo thời vụ. 

- Sau khi thu hoạch lúa, vét rãnh hoàn thiện luống, rơm rạ khô trải ra ruộng để 

khi cây bò bám tua xuống không bị gió lật và kê quả giúp hình thức quả đẹp hơn. 

- Trước khi trồng ra ruộng 1 - 2 ngày nên phun thuốc sâu kết hợp với thuốc 

Validacin để phòng chống sâu bệnh. 
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- Sau trồng nếu gặp mưa phải tiêu thoát nước nhanh giúp cho cây không bị thối 

rễ chết dột đảm bảo được mật độ. 

- Nếu thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa cây dễ bị bệnh lở cổ rễ, có thể dùng các 

loại thuốc như Validacin, Anvil,... để phun. 

III. Tổ chức thực hiện 

 1. Uỷ ban nhân dân xã giao: Ban Nông Nghiệp, Hội đồng Quản trị HTX SXKD 

DVNN, đài truyền thanh địa phương tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa 

Xuân, ngâm ủ mộng mạ, gieo mạ, làm đất, cấy lúa Mùa năm 2022 đảm bảo thời vụ. 

Điều tra dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh, tuyên truyền về thời gian, cách 

phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa và triển khai sản xuất cây vụ đông. 

2. Ban chi uỷ các thôn tăng cường sự lãnh đạo, chủ động triển khai kế hoạch 

cho phù hợp với thực tiễn từng thôn, phối hợp với HTX SXKD DVNN chỉ đạo tổ 

dịch vụ rà soát hệ thống kênh mương khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất. Tổ 

chức diệt chuột theo đúng kế hoạch mùa vụ. 

3. Đề nghị Uỷ ban MTTQ xã, các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất cây trồng.  

 Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu: Ban Nông Nghiệp, Công chức văn hoá, Hội đồng 

Quản trị HTX SXKD DVNN phối hợp thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, tổ 

chức triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng mùa vụ. Đồng thời Hợp tác 

xã cung ứng đủ các loại vật tư nông nghiệp như: giống, phân bón, thuốc BVTV đảm 

bảo chất lượng, giá thành hợp lý. Tổ chức tốt mạng lưới dịch vụ từ HTX đến tổ dịch 

vụ, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất và có cơ chế hỗ trợ cho mô hình mới áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vùng sản xuất theo chuỗi liên kết. Quyết tâm giành 

vụ Mùa, vụ Đông đạt thắng lợi. 
 

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. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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