
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN Ý YÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /UBND – NN 
 

“V/v đẩy nhanh tiến độ thu 

hoạch lúa Mùa và gieo trồng 

cây vụ Đông 2021" 

 

Ý Yên, ngày 6  tháng 10 năm 2021 

 

   Kính gửi: 

     - UBND các xã, thị trấn 

     - HĐQT các HTX SXKD DVNN 

     - Thủ trưởng các cơ quan liên quan 
  

 Hiện nay, các xã đang tập trung thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông. Đến 

gày 6/10, toàn huyện thu hoạch được 5.383ha, đạt 40% diện tích, tập trung chủ yếu 

ở các xã Yên Dương, Yên Trung, Yên Cường, Yên Bình, Yên Thọ, Yên Đồng , Yên 

Nhân,... Diện tích cây vụ đông đã trồng 315ha, trong đó cây ngô 192ha, còn lại là 

rau đậu các loại và cây khác, chủ yếu ở các xã Yên Dương, Yên Nhân, Yên Lộc, 

Yên Phúc, Yên Cường, Yên Thắng, … 

 Theo dự báo của TT KTTV Trung ương: Do ảnh hưởng của không khí lạnh 

kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 05/10 trở đi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa 

to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm. Ngoài ra, trên vùng biển phía đông nam 

Philippines đã hình thành một vùng áp thấp, có khả năng đi vào Biển Đông, sau đó 

mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão và có nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến các tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão trong 

những ngày tới khả năng có mưa lớn xuất hiện và ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp, đặc biệt là các trà lúa Mùa đang trong thời kỳ thu hoạch và gieo trồng các 

cây trồng vụ Đông .  

Để đảm bảo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa và gieo trồng cây vụ 

đông, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên 

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

 1. Sản xuất lúa vụ Mùa 2021 

 - Huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện khẩn trương thu hoạch nhanh, 

gọn những diện tích lúa Mùa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để 

tránh ảnh hưởng thiệt hại tới năng suất, chất lượng do mưa lớn gây ra. 

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, yêu cầu các địa 

phương ưu tiên sử dụng máy gặt trong nội bộ huyện, hạn chế việc thuê máy gặt từ nơi 

khác về, đồng thời giám sát hoạt động của các chủ máy tránh tình trạng ép giá người 

dân, đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa mùa 



 - Đối với những diện tích lúa chưa thu hoạch nhưng bị đổ ngã do mưa gió, 

hướng dẫn các hộ nông dân dựng lúa lên, cột thành chùm để tránh hạt lúa nảy mầm 

trên bông, tháo cạn nước trên mặt ruộng để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch lúa. 

 - Nhổ bỏ, tiêu hủy, diệt trừ lúa cỏ, không để lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh 

mương. Cắt bỏ những bông lúa cỏ tránh hạt rụng xuống đất. Sau khi thu hoạch xong 

lúa mùa cần vệ sinh đồng ruộng, kênh mương, làm thủy lợi nội đồng để hạn chế 

nguồn lây lan sang vụ sau. Những diện tích bị nhiễm lúa cỏ nặng không cho thu 

hoạch cần cắt sớm, tiêu hủy toàn bộ cây lúa cỏ, sau đó sử dụng thuốc trừ cỏ có hoạt 

chất Atrazine (Aviator combi 800WP: 100g/bình 16 lít nước; Calaris Xtra 275SC: 

100-120ml/bình 16 lít nước, …) 

 2. Đối với cây trồng vụ Đông: Tập trung gieo trồng các cây trồng còn thời vụ, 

mở rộng diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa. Chỉ tiến hành gieo trồng, gieo 

trồng lại khi thời tiết hết mưa, tạnh ráo. 

 3. Thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết nhất là diễn biến của áp thấp 

nhiệt đới và bão. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Ý Yên phối hợp chặt chẽ 

với các xã, thị trấn chủ động các phương tiện, xây dựng phương án phòng chống 

mưa úng cho lúa Mùa và các cây vụ Đông mới gieo trồng, nhất là những diện tích 

cây vụ Đông trên đất 2 lúa. 

 4. Sau khi mưa, bão tan, các địa phương khẩn trương tranh thủ thời vụ, đẩy 

nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và gieo trồng các cây vụ Đông (cây khoai tây tập 

trung trồng từ ngày 20/10-10/11, các cây rau ngắn ngày tập trung gieo trồng đến 

cuối tháng 11).  

 5. Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp theo dõi, đôn 

đốc các xã, thị trấn thu hoạch lúa mùa và gieo trồng cây vụ đông đúng thời vụ. 

Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh và phòng trừ sâu bệnh cho các cây trồng vụ đông. 
  

 6. UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả gieo trồng cây vụ đông năm 2021, 

nộp về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp &PTNT) trước ngày 30/10/2021. 

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên 

quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi: 

- Lưu VP, NN&PTNT 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Du 
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