
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:           /SNN-CCTTBVTV 
V/v đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa     

Mùa và gieo trồng cây vụ Đông 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Nam Định, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:   

      - UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế các huyện,  thành phố; 

                            - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. 
 

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố và qua 

kiểm tra của Sở Nông nghiệp & PTNT, đến hết ngày 05/10/2021 toàn bộ diện tích lúa 

Mùa đã trỗ cơ bản xong (trừ diện tích lúa tám đặc sản chưa trỗ), thu hoạch được 

8.100 ha (11% DT) lúa Mùa và gieo trồng được 3.160 ha cây vụ Đông (đạt 28% KH); 

nhiều diện tích lúa đã chín nhưng chưa được thu hoạch kịp thời.  

Theo dự báo của TTKTTV 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. 

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND, phòng Nông 

nghiệp & PTNT các huyện, thành phố, các Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tập 

trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Đối với sản xuất lúa vụ Mùa 2021 

- Thực hiện nghiêm Công văn số 673/UBND-VP3 ngày 23/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo bảo vệ lúa Mùa cuối vụ và phát triển sản xuất cây vụ 

Đông 2021. 

- Các địa phương tổ chức 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.  

- Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh 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. 

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và tổ chức phòng trừ kịp thời các đối 

tượng sâu bệnh hại trên trà lúa muộn (tám, nếp đặc sản), nhất là rầy nâu, sâu đục thân 

2 chấm và bệnh đen lép hạt. 

- Tăng cường điều tra phát hiện để nhổ bỏ, khử lẫn, tiêu hủy triệt để lúa cỏ, 

không để lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh mương, diệt nguồn lây lan cho vụ sau. 
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Tập trung cắt bỏ các bông lúa cỏ giai đoạn lúa trỗ bông- ngậm sữa và khi lúa sắp thu 

hoạch, tránh để hạt lúa cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau. Khi thu hoạch lúa 

Mùa cần vệ sinh máy gặt sạch sẽ, vệ sinh đồng ruộng và kênh mương để hạn chế sự 

lây lan của lúa cỏ từ vùng này sang vùng khác qua khâu thu hoạch và nguồn nước. 

Những diện tích nhiễm nặng lúa cỏ không cho thu hoạch (>70%) phải cắt sớm, tiêu 

hủy toàn bộ cây lúa, sau đó sử dụng thuốc trừ cỏ có hoạt chất Atrazine (Aviator 

combi 800WP: 100g/bình 16l nước, Calaris Xtra 275SC: 100-120ml/bình 16l 

nước…). 

2. Đối với các cây rau màu Hè thu: Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện 

tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch; tăng cường thực hiện khơi thông dòng chảy, nạo 

vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng; chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt 

giống rau để sẵn sàng gieo trồng, gieo trồng lại nếu bị thiệt hại do mưa lớn gây ra; 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; Đề nghị các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL phối hợp chặt 

chẽ với các huyện, thành phố và 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 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). Tăng 

cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để hướng dẫn nông dân kỹ thuật thâm canh các 

cây trồng vụ Đông. Quan tâm tìm kiếm các đối tác, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm 

các cây vụ Đông cho nông dân; hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác ký kết các Hợp đồng 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c P.chủ tịch UBND tỉnh PTK;    (để báo cáo);  

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các đ/c lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị liên quan thuộc Sở; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Website Sở, CCTTBVTV; 

- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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