
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
  

Số: 1052/SNN-TTBVTV 
V/v đôn đốc thu hoạch cây trồng vụ Xuân, 

triển khai sản xuất vụ Mùa năm  2022 

       Tuyên Quang, ngày 07 tháng 6 năm 2022 

 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, tính đến ngày 05 tháng 6 năm 2022, 

tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân đạt 6.607 ha; làm đất sản xuất vụ Mùa đạt 1.176 

ha, chậm hơn so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do điều kiện thời tiết rét 

đậm kéo dài trong vụ Xuân làm chậm thời gian sinh trưởng của cây lúa dẫn đến 

tiến độ sản xuất chậm hơn so với cùng kỳ các năm trước. 

Để hạn chế những thiệt hại do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất thuận 

gây ra cuối vụ Xuân đồng thời chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện phục vụ 

cho sản xuất vụ Mùa năm 2022 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được 

giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện một số nội 

dung sau: 

1.1. Đối với sản xuất vụ Xuân 

- Tuyên truyền, vận động, đôn đốc nhân dân tập trung nhân lực, máy móc 

khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Xuân theo phương châm “xanh nhà hơn 

già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết, dịch hại và tổn thất sau thu hoạch. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và dự báo tình hình dịch hại cây trồng 

để chủ động triển khai các phương án phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai, dịch hại xảy ra.  

1.2. Đối với sản xuất vụ Mùa 

- Đôn đốc nhân dân khẩn trương làm đất ngay sau khi thu hoạch cây trồng 

vụ Xuân, đặc biệt đối với diện tích gieo cấy lúa mùa sớm để trồng cây vụ đông ưa 

ấm. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân gặt xong, cắt rạ ngay và sử dụng các chế 

phẩm sinh học (như: Sumitri, AT Bio-Dercomposer, Trichoderma,....) phun lên 

ruộng để rơm, rạ, tàn dư thực vật nhanh phân hủy, tránh ngộ độc cho cây trồng. 

- Hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón phục vụ 

sản xuất; thực hiện ngâm, ủ, gieo mạ đúng kỹ thuật; gieo mạ thưa, giữ đủ ẩm để 

hạn chế tác động của nắng nóng. Chủ động dự phòng các giống lúa thuần KM18, 

Thiên ưu 8, Đài thơm 8,.... để gieo cấy bổ sung cho những diện tích có khả năng 

bị ngập úng khi mưa lớn xảy ra.  
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- Bám sát Văn bản số 2191/SNN-TTBVTV ngày 01/11/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2022 và điều 

kiện cụ thể ở địa phương để bố trí thời vụ và cơ cấu giống hợp lý. Mỗi địa phương 

chọn 3 - 4 giống lúa chủ lực, bố trí gieo cấy tập trung để thuận tiện cho quản lý 

sâu bệnh và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Những diện tích ruộng dự kiến trồng 

ngô vụ đông lấy hạt, bố trí gieo cấy lúa mùa sớm bằng các giống có thời gian sinh 

trưởng ngắn (ưu tiên giống lúa ngắn ngày, có năng suất, chất lượng  như: GS55, 

Thiên ưu 8, TBR225, TBR279, HT1, Đài thơm 8,... ) để thu hoạch trước 20/9.  

- Điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên mạ, lúa mới cấy để hướng dẫn, 

đôn đốc nhân dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp; 

tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, 

kinh doanh buôn bán giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý, đảm bảo 

có đủ nguồn giống đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ sản xuất; kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT  

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chủ động phối hợp với cơ sở tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc 

nhân dân thu hoạch cây trồng vụ Xuân và khẩn trương làm đất, gieo cấy vụ Mùa 

đảm bảo khung thời vụ. Theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời phối hợp với 

các cơ quan liên quan tham mưu các giải pháp hướng dẫn nhân dân phòng, tránh 

thiên tai và khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất khi thiên tai xảy ra. 

- Làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo; thông báo và hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại 

cây trồng vụ Mùa kịp thời, hiệu quả.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp quản 

lý dịch hại tổng hợp (IPM), tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, các 

chế phẩm sinh học trong sản xuất. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các lô 

giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất trên địa bàn, đảm bảo 

tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ theo quy định.  

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp các huyện, thành phố: 

+ Chỉ đạo cán bộ bám sát địa bàn, tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân: 

Thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín, khẩn trương làm đất, sử dụng các 

chế phẩm sinh học (như: Sumitri, AT Bio-Dercomposer, Trichoderma,....) phun 

lên ruộng sau khi cày; ngâm ủ, gieo và chăm sóc mạ đúng kỹ thuật; thực hiện gieo 

cấy lúa vụ Mùa đảm bảo đúng khung thời vụ. 
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+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng biện 

pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh 

học, vi sinh, các chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,...nhằm 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất.  

- Chủ động phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ 

kỹ thuật vào sản xuất; kỹ thuật ngâm, ủ, gieo, chăm sóc mạ và lúa mới cấy khi thời 

tiết nắng nóng; các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và Bản tin khuyến nông.  

2.3. Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để chủ động tham mưu triển 

khai các phương án phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có mưa 

bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,... xảy ra.  

- Chỉ đạo các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở, các Hợp tác xã thường 

xuyên kiểm tra, tu sửa các công trình thuỷ lợi; nạo vét kênh mương, khơi thông 

dòng chảy; điều tiết nước hợp lý đảm bảo tưới, tiêu hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, 

phương án ứng phó thiên tai phù hợp với địa phương, đơn vị, đảm bảo an toàn cho 

công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị thực hiện tốt 

các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

kịp thời thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 

 
   Nơi nhận: 

 - Như kính gửi; 
 - UBND tỉnh;    (Báo cáo) 
 - Giám đốc Sở;  
 - Các PGĐ Sở;  
 - Báo Tuyên Quang;              
 - Đài PTTH Tuyên Quang;   (Phối hợp) 
- Các Chi cục: Thủy lợi,  

   Trồng trọt và BVTV; 
 - Trung tâm Khuyến nông;       (Thực hiện)                      
 - Ban Quản lý khai thác CTTL; 
 - Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TTBVTV.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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