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     Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, từ 15h00’ ngày 20/6/2022, toàn 

huyện đã mở tất cả các cống tưới để lấy nước phục vụ làm đất, gieo, cấy lúa Mùa 

2022, đến 06h30’ ngày 21/6/2022 mới có 47% diện tích ruộng đủ nước để làm đất. 

UBND huyện nghiêm túc phê bình các địa phương: Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân 

Tân, Thọ Nghiệp, Xuân Bắc, Xuân Hòa, Xuân Tiến, Xuân Vinh… không chấp 

hành nghiêm chỉ đạo của UBND huyện trong việc tổ chức lấy nước làm đất phục 

vụ gieo, cấy lúa Mùa trong khi hiện nay đang là đầu con nước, các hồ thủy điện đã 

ngừng xả lũ nên việc lấy đủ nước để làm đất, gieo cấy lúa Mùa đúng thời vụ là hết 

sức khó khăn. 

Từ tình hình trên, UBND  huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo Ban nông nghiệp, 

các HTX SXKDDV NN, thủy nông viên kiểm tra, mở tất cả các cống đầu kênh cấp 

3 để lấy nước tối đa vào ruộng trong ngày 21/6/2022, đồng thời đắp giữ nước cho 

các diện tích ruộng đã lấy đủ nước để làm đất. Đối với các diện tích ruộng ghềnh, 

cao, không thể lấy nước tự chảy, phải chủ động bơm tát nước lên ruộng. Địa 

phương nào không tổ chức tốt việc lấy nước làm chậm tiến độ sản xuất vụ Mùa thì 

đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Chủ tịch HĐQT HTX SXKDDV NN phải tự 

chịu trách nhiệm. 

Tổ chức đưa máy xuống đồng làm đất ngay sau khi lấy đủ nước. Thực hiện 

cày, bừa kỹ, giữ đủ nước trong ruộng để thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy xác 

thực vật; làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, kênh mương để hạn chế ách tắc 

dòng chảy. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành khâu làm đất trước ngày 06/7/2022. 

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy phối hợp chặt chẽ với Phòng 

NN&PTNT, các địa phương trong việc lấy nước làm đất, gieo, cấy lúa mùa theo 

chỉ đạo của UBND huyện; phân công cán bộ thường xuyên trực tại các cống dưới 

đê để tranh thủ và tận dụng lấy nước ở mức tối đa phục vụ làm đất gieo, cấy lúa 

Mùa, đôn đốc cán bộ phụ trách các xã, thị trấn tăng cường xuống cơ sở, phối hợp 

chặt chẽ với Ban nông nghiệp làm tốt việc lấy nước làm đất, gieo, cấy lúa Mùa 

đúng tiến độ, hạn chế đến mức thấp nhất hạn, úng cục bộ xảy ra. 



Lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan khối nông nghiệp xuống ngay 

địa bàn được phân công kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ 

sản xuất nông nghiệp vụ Mùa 2022, trước mắt là việc lấy nước làm đất để gieo, cấy 

lúa Mùa theo lịch thời vụ đã xây dựng. 

3. Trung tâm VH-TT&TT huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiến độ lấy nước,làm đất, cơ cấu giống, 

lịch thời vụ gieo, cấy lúa Mùa trên hệ thống phát thanh huyện để các hộ nông dân 

biết và chủ động thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các 

nội dung Công văn, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT 

huyện tổng hợp) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;  

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 

 

 

 
 

Vũ Tuấn Dương 
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