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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương. 

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5469/UBND-KT 

ngày 26/12/2022 về việc tổ chức sản xuất cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh; Văn 

bản số 19/UBND-KT ngày 04/01/2023 về việc phối hợp quản lý và phát triển vùng 

nguyên liệu mía; 

Thực hiện Văn bản số 20/TT-CLT ngày 06/01/2023 của Cục Trồng trọt về 

việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân các tỉnh phía Bắc; Văn bản số 71/BVTV-

TV ngày 10/01/2023 của Cục Bảo vệ thực về việc chủ động phòng chống sinh 

vật gây hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán; 

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề 

ra,  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, UBND các xã, phường, thị trấn  

1.1. Đối với cây trồng vụ Đông năm 2022 

Hướng dẫn, đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích cây trồng 

vụ Đông đã đến thời kỳ thu hoạch. Khoanh vùng bảo vệ diện tích cây rau, màu 

chưa thu hoạch, tránh bị ngập nước do đổ ải tiếp tục chăm sóc diện tích rau, màu 

còn lại, đảm bảo cung cấp rau xanh trước và sau Tết Nguyên đán. 

1.2. Đối với sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 

- Chủ động rà soát diện tích không chủ động nước, cấy lúa kém hiệu quả 

để chuyển đổi sang trồng cây rau, màu có hiệu quả kinh tế cao hơn như: Lạc, 

dưa chuột, các loại rau đậu,... 

- Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, thực hiện cày lật đất đối với những diện 

tích đã thu hoạch cây trồng. Triển khai đồng loạt các biện pháp diệt chuột trong 

thời gian đổ ải, làm đất vụ Đông Xuân. 
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- Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động hướng dẫn nhân dân thực 

hiện ngâm ủ, gieo mạ đảm bảo trong khung nhiệt độ an toàn và đúng khung 

thời vụ theo Hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2230/SNN-TTBVTV ngày 14/11/2022. Tuyệt 

đối không ngâm ủ, gieo mạ và cấy vào những ngày có nhiệt độ không khí 

dưới 150C. Thực hiện che phủ nilon cho 100 % diện tích mạ gieo, mở 02 đầu 

luống mạ khi trời nắng (mở từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, đậy kín khi hết 

nắng), luyện mạ trước khi cấy từ 3-5 ngày. Đối với diện tích mạ đã gieo đôn 

đốc nhân dân thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm dịch hại trên mạ (chuột, 

nấm mốc,...) để có biện pháp phòng chống kịp thời; thực hiện dưỡng nước 

đầy đủ, không bón phân đạm, phân NPK cho mạ; bón bổ sung phân chuồng 

hoai mục, phân lân, tro bếp và áp dụng tốt các biện pháp phòng chống chuột 

cho mạ.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tăng cường áp dụng cơ giới hóa khâu 

làm đất, cấy; bón phân lót đầy đủ; tăng lượng phân lân, phân kali, phân chuồng 

hoai mục, phân vi sinh bón cho mạ và lúa cấy để cây sinh trưởng khỏe, tăng khả 

năng chống chịu với điều kiện bất thuận của thời tiết. Thường xuyên theo dõi, 

đánh giá và hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống lúa cỏ (lúa 

ma) theo hướng dẫn tại Văn bản số 2048/SNN-TTBVTV ngày 17/10/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, 

phối hợp với UBND cấp xã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân ngâm ủ, gieo 

mạ, cấy lúa đúng kỹ thuật, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất; hướng dẫn 

nhân dân các biện pháp phòng chống rét và phòng trừ dịch hại cho cây trồng kịp 

thời, hiệu quả. Trong trường hợp nếu xảy ra chết mạ hoặc mạ bị quá tuổi do rét 

đậm, rét hại kéo dài thì hướng dẫn nhân dân khẩn trương gieo lại bằng các giống 

có thời gian sinh trưởng ngắn (KM18, GS55). 

1.3. Đối với sản xuất cây ăn quả có múi  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường 

quản lý chặt chẽ việc phát triển cây ăn quả có múi (cây cam, cây bưởi,...) trên 

địa bàn; khuyến cáo người dân không trồng mở rộng diện tích ở những vùng 

không phù hợp với sinh trưởng, phát triển của cây ăn quả có múi; rà soát diện 

tích cây ăn quả có múi bị nhiễm sâu bệnh nặng, không có khả năng phục hồi để 

hướng dẫn người dân chuyển đổi sang các cây trồng khác, phù hợp với điều kiện 

sinh thái và tập quán canh tác của địa phương. Những diện tích bị nhiễm bệnh 

nhẹ tiến hành cắt bỏ những cành bị khô, cành sâu bệnh hại, cành bị vàng lá, 

phun phòng thuốc phòng trừ nấm bệnh, rệp, rầy chổng cánh và tuyến trùng. 
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- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường sử dụng phân bón hữu 

cơ, phân vi sinh để cải tạo đất, bón phân NPK cân đối, hợp lý. Áp dụng quy 

trình sản xuất VietGAP, hữu cơ,... vào sản xuất; thực hiện các biện pháp tổng 

hợp trong quản lý dịch hại (sâu, bệnh hại, cỏ dại), đặc biệt không sử dụng thuốc 

trừ cỏ trong quản lý cỏ dại để bảo vệ bộ rễ cây trồng và giảm ô nhiễm môi. 

1.4. Đối với cây mía  

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Văn bản số 2484/SNN-TTBVTV 

ngày 14/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thu hoạch mía niên vụ 

2022 - 2023 và tổ chức trồng mía vụ xuân 2023. Trong đó cần lưu ý một số nội 

dung sau: 

- Tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng cam kết theo 

hợp đồng đã ký với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thu hoạch, vận chuyển mía 

trên địa bàn; thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ vùng nguyên liệu, xử lý 

nghiêm trường hợp tư thương tranh mua, tranh bán mía nguyên liệu đã được 

Công ty ký hợp đồng với các hộ dân. 

- Kịp thời nắm bắt, phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương 

và các cơ quan liên quan tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh tại cơ sở, bảo 

đảm tiến độ thu hoạch mía niên vụ 2022 - 2023 và trồng, chăm sóc mía nguyên 

liệu năm 2023. 

2. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện: Máy móc, xe vận chuyển, nhân lực,… đảm 

bảo cho công tác thu hoạch, vận chuyển mía; không để xảy ra tình trạng mía đã 

chặt để lâu trên đồng ruộng do chưa bố trí được phương tiện vận chuyển. 

- Chuẩn bị nguồn vốn để thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền mía nguyên liệu 

và cước vận chuyển cho người dân theo đúng cơ chế, chính sách của Công ty. 

-  Phối hợp với chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn, các thôn 

bản để rà soát đất và ký hợp đồng với các hộ trồng mía nguyên liệu. Bố trí đầy 

đủ máy cày, giống, phân bón để đảm bảo làm đất và cung ứng giống, vật tư đáp 

ứng đầy đủ, kịp thời theo đăng ký của người dân, đảm bảo tiến độ trồng mới, 

trồng lại mía nguyên liệu và chăm sóc mía lưu gốc. 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

3.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố kiểm tra, 

hướng dẫn, đôn đốc các địa phương gieo cấy theo khung thời vụ tốt nhất, đảm 

bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.  
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- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thực hiện tốt công tác dự tính, 

dự báo dịch hại cây trồng, kịp thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất. 

Nghiêm túc thực hiện công văn số 3890/BVTV-KH ngày 13/12/2022 của Cục 

Bảo vệ thực vật về việc cập nhập số liệu báo cáo trên phần mềm cơ sở dữ liệu. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố thường 

xuyên kiểm tra tình hình phát sinh, gây hại của sâu bệnh hại trên cây ăn quả có 

múi, đặc biệt là bệnh vàng lá thối rễ, bệnh Greening,...để hướng dẫn nhân dân 

các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để bệnh lây lan rộng. 

- Phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương theo dõi chặt chẽ 

các vùng trồng mía giống, đảm bảo số lượng, chất lượng mía giống cung ứng 

phục vụ sản xuất phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn, không bị lẫn tạp.   

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

3.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố 

chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn, tập trung đôn đốc, hướng 

dẫn nhân dân thu hoạch cây trồng vụ đông, làm đất, đổ ải, thực hiện ngâm ủ, 

gieo, chăm sóc phòng chống rét và luyện mạ đúng kỹ thuật, đặc biệt khi thời tiết 

có rét đậm, rét hại; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tăng cường sử 

dụng phân chuồng hoai mục, phân vi sinh, phân lân bón cho mạ và lúa mới 

cấy để hỗ trợ phòng chống rét và giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.   

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tỉnh; Công ty cổ phần 

mía đường Sơn Dương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện theo 

đúng hợp đồng đã ký với Công ty nhằm đảm bảo phát triển vùng nguyên liệu gắn 

với cơ sở chế biến ổn định, bền vững. Hướng dẫn các địa phương và người sản xuất 

thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất của Công ty, của tỉnh; xây dựng 

các mô hình cánh đồng mía lớn, tập trung, sử dụng giống mới và áp dụng biện pháp 

canh tác tiến bộ, cơ giới hóa đồng bộ để nâng cao năng suất, chất lượng. 

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

hình tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

kỹ thuật ngâm, ủ, gieo, chăm sóc, phòng chống rét cho mạ và lúa mới cấy;  

các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch hại cây trồng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và Bản tin Khuyến nông.  

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

- Chỉ đạo các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở thường xuyên kiểm 

tra, tu sửa các công trình thuỷ lợi, nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn, 
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đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt 

nguồn nước, điều tiết tưới hợp lý, bảo đảm nguồn nước tưới cho cả vụ sản xuất. 

- Chỉ  đạo cán bộ phụ trách địa bàn bám sát cơ sở để hướng dẫn các Ban 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi, các địa phương thực hiện lấy nước theo 

lịch xả nước của các hồ thủy điện phục vụ gieo cấy lúa;  khai thác hiệu quả 

nguồn nước từ các công trình thủy lợi, thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống hạn cho sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc 

Sở 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 (qua 

Chi cục Trồng trọt và BVTV) để phối hợp giải quyết./. 

 

   Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh;    (Báo cáo)  

- Giám đốc Sở;  

- Các Phó Giám đốc Sở;  

- Báo Tuyên Quang;             (Phối hợp) 

- Đài PTTH Tuyên Quang;  

- Chi cục Thủy lợi; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Trung tâm Khuyến nông;          (Thực hiện)                      

- Ban quản lý khai thác CTTL; 

- Phòng NN và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT,TTBVTV. (Hn) 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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