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THÔNG BÁO 

Về thời vụ sản xuất vụ mùa năm 2022 

 

 Căn cứ vào kế hoạch gieo cấy lúa vụ mùa năm 2022 của UBND huyện và hướng 

dẫn của Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trực Ninh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy - UBND xã Trực Hùng, về việc gieo cấy lúa vụ 

mùa năm 2022 trong khung thời vụ tốt nhất, Ban nông nghiệp xã đề nghị HĐQT HTX 

SXKD DVNN Việt Tiến, Tổ dịch vụ nông nghiệp, các đồng chí trưởng xóm tuyên 

truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung thu hoạch xong diện tích lúa vụ xuân còn lại với phương châm 

“Xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra. 

2. Thời điểm lấy nước vào ruộng phục vụ cày lật đất cấy lúa vụ mùa 2022 từ ngày 

20/6/2022. 

3. Lịch ngâm và gieo mạ: 

- Ngâm thóc giống từ ngày 28 đến 29/6/2022.  

- Gieo mạ từ ngày 02 đến 03/7/2022. 

- Tập trung cấy từ ngày 12/7/2022 (Khi mạ có từ 2,5 đến 2,8 lá) và kết thúc cấy 

lúa vụ mùa xong trước ngày 20/7/2022. 

4. Đề nghị HĐQT HTX SXKD DVNN Việt Tiến, Tổ dịch vụ nông nghiệp chủ 

động đăng ký giống lúa với các hộ, ký kết kết hợp đồng làm đất giữa các chủ máy kéo, 

đảm bảo thời gian, chất lượng làm đất cấy lúa vụ mùa 2022 trong khung thời vụ tốt nhất. 

Ban nông nghiệp xã đề nghị HĐQT HTX SXKD DVNN Việt Tiến, Tổ dịch vụ 

nông nghiệp, các đồng chí trưởng xóm tuyên truyền, hướng dân nhân dân thực hiện tốt 

nội dung thông báo này. 

Nơi nhận:                                                                          

- TT Đảng ủy - TT HĐND-TT UBND; 

- HĐQT HTX NN DV, Tổ dịch vụ; 

- Đài phát thanh; 

- Các đ/c Trưởng xóm; 

- Lưu V/P. 
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