
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRUNG ĐÔNG  

Số: 03/CV-UBND 
V/v hướng dẫn các biện pháp 

chăm sóc, bảo vệ lúa xuân  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Trung Đông, ngày  03 tháng 3 năm 2022 
 

 
Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trong xã   

 

Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 19-21/02/2022 đã làm lúa xuân sinh trưởng, 

phát triển kém, một số diện tích lúa bị chết. UBND xã  có thông báo hướng dẫn 

các hộ nông dân ngâm ủ giống, gieo mạ bổ sung để khắc phục thiệt hại. 
 

Để đảm bảo lúa, màu xuân sinh trưởng, phát triển tốt; UBND yêu cầu 

Ban nông nghiệp, các HTX dịch vụ nông nghiệp và các cơ sở xóm đội tập trung 

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

1. Đôn đốc, hướng dẫn nông dân khẩn trương cấy dặm, cấy lại diện tích 

lúa xuân bị thiệt hại đảm bảo cấy hết diện tích; phấn đấu hoàn thành gieo cấy 

càng sớm càng tốt, xong trước ngày 05/3/2022 đối với lúa sạ, trước 

ngày10/3/2022 đối với lúa cấy. 
 

2. Tổ chức kiểm tra, thống kê, phân loại các trà, giống lúa để có biện 

pháp chăm sóc, bảo vệ kịp thời. 
 

a. Đối với diện tích lúa cấy, sạ ít bị ảnh hưởng của rét đậm, rét hại: Khẩn 

trương tiến hành bón thúc kịp thời cho lúa theo nguyên tắc “nặng đầu - nhẹ 

cuối”. Thời gian hoàn thành bón thúc đợt 1 trước ngày 10/3/2022. 
 

- Đối với lúa cấy: Bón thúc lần 1: Từ (5-6) kg ure + (2-3)kg kali/sào. Nếu 

chưa bón đủ lượng (20-25)kg supe lân/sào trước cấy thì bón bổ sung 5 kg/sào. 

Nếu bón phân hỗn hợp NPK: Từ (14-16) kg NPK Đầu Trâu (15:4:16);hoặc (13-

15) kg NPK Việt Nhật, Phú Mỹ, Con Ó (16:16:8); hoặc (16-18) kg NPK Tiến 

Nông (12:2:12). 
 

 Bón  thúc lần 2 (Khi lúa đứng cái –làm đòng): Bón toàn bộ lượng còn lại 

theo quy trình cho từng nhóm giống; đảm bảo lượng bón kali 03kg/sào. Chỉ 

bón bổ sung phân đạm (01kg ure/sào) cho những diện tích còn xấu. 
 

- Đối với lúa sạ: Bón thúc lần 1: Khi lúa đạt 2,0-2,5 lá: Bón 30% lượng 

NPK (loại chuyên thúc) kết hợp dặm, tỉa.  
 

Bón thúc lần 2: Khi lúa đạt 5,0-6,0 lá: Bón 70% lượng NPK (loại chuyên 

thúc). 

b. Đối với diện tích phải cấy dặm:  

- Giữ mực nướng nông thường xuyên để lúa nhanh phục hồi. 

- Bón bổ sung 5kg supe lân/sào hoặc phun một số chế phẩm dinh dưỡng 

qua lá (như: siêu lân, ET, KH,...) để kích thích ra rễ, cây nhanh hồi phục. Sau 3-

5 ngày (đối với lúa cấy), khi lúa đạt 2,0-2,5 lá (đối với lúa sạ) tiến hành bón 

thúc theo nguyên tắc “nặng đầu -nhẹ cuối”;lượng phân bón như ở mục a.  

 



c. Đối với những diện tích sạ lại, cấy lại: 

- Đối với lúa cấy: Giữ mực nước nông thường xuyên 2-3 cm. Bón thúc 

lần 1 sau cấy 7 ngày; thúc lần 2 khi lúa đứng cái làm đòng. 

- Đối với lúa sạ: Giữ nước ở rãnh đảm bảo đủ ẩm trên mặt luống; khi lúa 

đạt 2,0-2,5 lá thì giữ nước 1-2 cm kết hợp bón thúc lần 1, thúc lần 2 khi lúa đạt 

5,0-6,0 lá. 

- Lượng phân bón như ở mục a. 

3. Các HTX SXKDDV nông nghiệp, phối hợp với các cụm thủy nông 

khoanh vùng, điều tiết nước đảm bảo mực nước nông thường xuyên trong 

ruộng; đối với chân ruộng cao tạo nguồn nước trong kênh cấp 3 để các hộ nông 

dân chủ động đấu tát để dặm tỉa, gieo cấy lại và chăm bón. Tăng cường kiểm 

tra đồng ruộng, dự tính, dự báo phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, hướng 

dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ kịp thời không để dịch bệnh phát sinh, 

lây lan trên diện rộng. Trước mắt tập trung phòng trừ các đối tượng: Chuột, ốc 

bươu vàng, cỏ dại, bệnh nghẹt rễ.  

  Ban nông nghiệp nông nghiệp, các HTX dịch vụ nông ngiệp tăng cường 

kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa mới gieo, cấy; phát 

hiện sớm các đối tượng sâu,bệnh hại cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn nông dân 

triển khai các biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.  

 
Nơi nhận: 

- Ban nông nghiệp; 

- Các HTX dịch vụ nông nghiệp; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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