
 

Thông báo của Ban nông nghiệp xã Xuân Phương 

V/v tập trung lấy nước làm đất gieo cấy lúa Mùa năm 2022 

 
Thưa bà con xã viên trong toàn xã! 

Trong những ngày qua, các hộ xã viên đã tích cực, tập trung thu hoạch lúa 

chiêm xuân. Các xóm có tiến độ thu hoạch lúa Xuân nhanh, an toàn gồm đơn vị xóm 1 

và đơn vị xóm 5. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được trên 98% diện tích 

Từ ngày 20/6, công ty thuỷ nông đã tiến hành lấy nước phục vụ làm đất, Hiện 

nay, các diện tích cơ bản đã lấy đủ nước để làm đất.  

Từ tình hình trên, để đảm bảo yêu cầu về thời vụ cho sản xuất vụ Mùa. Ban 

nông nghiệp xã đề nghị: 

1. Đối với các diện tích lúa Xuân còn lại chưa thu hoạch 

Đề nghị các hộ xã viên khẩn trương, chủ động phương án để thu hoạch nhanh 

gọn, an toàn các diện tích lúa Xuân còn lại. Các ông, bà xóm trưởng tăng cường điều 

hành và đôn đốc, nhắc nhở các chủ máy gặt thực hiện tốt việc thu hoạch lúa xuân theo 

đúng quy định. 

2. Hiện nay, HTX NN đang cung ứng các loại thóc giống cho sản xuất vụ Mùa. 

Đề nghị các hộ xã viên căn cứ vào diện tích gieo cấy của hộ gia đình, đến các quầy 

dịch vụ của HTX và nhà các ông bà xóm trưởng để mua thóc giống đảm bảo chất 

lượng. 

3. Về công tác làm đất 

Đề nghị các lao động thuỷ nông tăng cường kiểm tra, đắp giữ nước cho các diện 

tích ruộng đã lấy đủ nước để làm đất.  

Đề nghị các chủ máy làm đất chuẩn bị sẵn sàng phương tiện làm đất để tổ chức 

đưa máy xuống đồng làm đất càng sớm - càng tốt ngay sau khi lấy đủ. Thực hiện cày 

bừa kỹ, làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, kênh mương để hạn chế gây ách tắc dòng 

chảy, nguồn bệnh lùn sọc đen, lúa cỏ; giữ đủ nước trong ruộng để thúc đẩy nhanh quá 

trình phân hủy xác thực vật. Toàn xã phấn đấu hoàn thành khâu làm đất xong trước 

ngày 06/7/2022. 

Trên đây là thông báo về việc tập trung thu hoạch hết các diện tích lúa Xuân còn 

lại và tập trung lấy nước làm đất vụ mùa. Ban nông nghiệp xã yêu cầu các ông (bà) 

xóm trưởng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc các hộ xã viên, các chủ máy 

gặt, các chủ máy làm đất, các lao động thuỷ nông thực hiện tốt nội dung của thông báo 

trên./. 

 

 

UBND XÃ XUÂN PHƯƠNG 

BAN NÔNG NGHIỆP  
 

Số: 24/TB-BNN                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

               Xuân Phương, ngày 22 tháng 6 năm 2022 



 
   Nơi  nhận:   
      - Các ông (bà) xóm trưởng ; 

     - Đài truyền thanh xã;                           

     -  Lưu Ban nông nghiệp xã.                                                                                                                       

TM. BAN NÔNG NGHIỆP   

TRƯỞNG BAN                    

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

 Phan Văn Bảy 
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