
  UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

 

Số:         /UBND-PNN&PTNT 
V/v tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ  

lúa, màu vụ xuân 2023. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Nam Trực, ngày          tháng 2 năm 2023 

                       Kính gửi:   

                                       - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

                                       - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. 

 

Trong thời gian qua, các địa phương đã tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức triển khai thực hiện sản xuất vụ xuân 2023; trong điều kiện thời tiết tương đối 

thuận lợi, đến nay toàn huyện hoàn thành gieo cấy lúa và cơ bản hoàn thành trồng 

cây màu vụ xuân, nhìn chung các loại cây trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt. 

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết 

có xu hướng ấm dần lên song vẫn có khả năng xuất hiện đợt rét đậm trong thời gian 

tới; mực nước trên các triền sông thiếu hụt so với TBNN từ 10-30%; trời âm u, mưa 

phùn...là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh gây hại cho cây trồng.  

Để giành thắng lợi sản xuất vụ xuân 2023, UBND huyện yêu cầu: 

 1. Đối với các xã, thị trấn:  

 1.1. Uỷ ban nhân dân : 

 Giao cho Ban nông nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ sở thôn đội thường 

xuyên kiểm tra đồng ruộng, thông báo trên hệ thống truyền thanh của địa phương 

và cơ sở để các hộ nông dân tập trung chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ 

cây trồng, cụ thể:  

- Phối hợp với Cụm thủy nông lấy và bơm nước đảm bảo có đủ nước, huy 

động tối đa các máy bơm điện, bơm dầu đồng thời chỉ đạo các hộ nông dân chủ 

động bơm tát nước vào ruộng để phục vụ chăm sóc lúa.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ xã viên chăm bón kịp thời cho lúa theo Hướng 

dẫn số 03/HD-TTDVNN, ngày 20/02/2023 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện. Với phương châm bón sớm, bón gọn, bón tập trung, «nặng đầu - nhẹ cuối», 

hoàn thành chăm bón đợt 1 cho lúa xuân xong trước ngày 10/3/2023, đợt 2 khi lúa 

đứng cái làm đòng.  

        - Trong quá trình chăm bón kết hợp việc dặm tỉa cho lúa, đảm bảo mật độ từ 100 

-120 dảnh/m2, hoàn thành việc dặm tỉa xong trước ngày 10/3/2023. 

- Chủ động phát hiện, phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính phát 

sinh đầu vụ như: Chuột, ốc bươu vàng, cỏ dại, rầy... đặc biệt quan tâm đến đối 

tượng lúa cỏ theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. 

 - Tiếp tục trồng, chăm sóc cây màu: Bón phân kết hợp xới xáo, làm cỏ, theo 

dõi phòng trừ sâu bệnh kịp thời; lưu ý phòng bệnh lở cổ rễ trên cây lạc. 

           



          - Đẩy nhanh tiến độ thống kê tổng đàn vật nuôi phục vụ cho công tác tiêm 

phòng, phòng chống dịch bệnh vụ xuân. 

1.2. Đề nghị Đảng ủy: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các đoàn thể chính 

trị, cấp ủy chi bộ thôn đội tuyên truyền, vận động các hộ xã viên chăm sóc, bảo vệ cây 

trồng vụ xuân 2023 đạt kết quả. 

          2. Đối với các cơ quan: 

 - Phòng Nông nghiệp &PTNT: Kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc 

chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân 2023. 

 - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương 

làm tốt công tác chăm sóc, dự tính dự báo, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại 

cây trồng; đôn đốc, tổng hợp kết quả thống kê tổng đàn vật nuôi phục vụ công tác 

tiêm phòng vụ xuân. 

 - Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh: Thường xuyên theo dõi diễn 

biến của thời tiết, thuỷ văn, sinh trưởng phát triển của cây trồng; chủ động lấy 

nước thủy triều, huy động các máy bơm đảm bảo đủ nước cho các địa phương 

phục vụ công tác chăm sóc lúa. 

 - Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể tăng cường phối hợp với 

ngành nông nghiệp, các địa phương tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên 

tích cực chăm sóc lúa màu, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn.  
UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                          
- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

                     Lưu Văn Dũng     
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