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V/v chủ động phòng, chống mưa lũ, đẩy 

nhanh thu hoạch lúa Xuân 2022 và triển 

khai sản xuất vụ Mùa 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

       Mỹ Lộc, ngày          tháng 6 năm 2022 

        

 Kính gửi:     

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành. 

Theo báo cáo của Phòng  Nông  nghiệp và PTNT, đến nay toàn huyện đã thu 

hoạch được 2.305 ha lúa (đạt 75% diện tích) và 300 ha rau màu vụ Xuân (đạt 85% 

diện tích). 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Nam Định, do ảnh hưởng của 

mưa lũ phía thượng lưu, các hồ thủy điện xả lũ từ ngày 14 -18/6/2022, nguy cơ cao 

xảy ra ngập lụt cục bộ tại các vùng bãi ven sông và còn diễn biến phức tạp trong  

những ngày tới. Để chủ động ứng phó và hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của việc 

xả lũ các hồ chứa gây ra cũng như dông lốc, mưa gió xuất hiện trong vụ Xuân vào  

thời điểm lúa đang thu hoạch và triển khai sản xuất lúa vụ Mùa 2022, UBND huyện  

yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên  

quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động mọi lực lượng lao động, các 

phương tiện máy móc để khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã 

chín và cây màu vụ Xuân với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, nhất là 

những vùng trũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. 

2. Huy động lực lượng, phương tiện, máy móc tổ chức làm đất nhanh càng 

sớm càng tốt ngay sau khi thu hoạch lúa Xuân. Thực hiện cày bừa kỹ, làm tốt công 

tác vệ sinh đồng ruộng, mương máng 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. 

3. Chủ động triển khai sản xuất vụ Mùa sớm,tổ chức gieo các trà mạ Mùa 

đảm bảo đúng lịch thời vụ theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và PTNT và 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp như:Tăng cường khuyến cáo mở rộng diện tích 

gieo mạ dược, mạ dày xúc để chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất thuận, nhất 

là những vùng trũng, vùng thường xuyên bị úng trũng khi gieo cấy trùng vào  thời 

điểm mưa lớn, mực nước các triền sông dâng cao; hạn chế tối đa diện tích gieo sạ 

(Chỉ gieo sạ ở những cánh đồng chủ động nước và ở những nơi nông dân đã có 

kinh nghiệm gieo sạ); khuyến khích nông dân thay đổi phương thức gieo sạ bằng 



việc áp dụng mạ khay - máy cấy, sạ hàng để tiết kiệm giống, hạn chế lúa cỏ, cỏ 

đuôi phụng và cỏ lồng vực. Bố trí gieo mạ dự phòng  10% diện tích. Phấn đấu hoàn 

thành gieo cấy lúa Mùa xong trước ngày 25/7. 

4. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện sản xuất của từng địa phương xây 

dựng phương án điều tiết nước cụ thể cho từng vùng. Tổ chức điều tiết nước kịp 

thời, linh hoạt đảm bảo an toàn sản xuất.Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

UBND  các xã, thị trấn, Công ty TNHH MTV khai thác công trình  thủy lợi Mỹ 

Thành khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- Lưu: VT. 

                     

                       
TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

                        Lê Quang Huy 
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