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Kính gửi:   Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo báo cáo của các xã, thị trấn đến ngày 24/9/2022, toàn huyện đã thu 

hoạch trên 4.376,7/5.733 ha cây trồng vụ Thu Mùa đạt 76,3% Kế hoạch; trong 

đó: cây lúa thu hoạch được 3.495,7/4.493 ha (đạt 77,8%), cây ngô thu hoạch 

được 310/576,3 ha ngô và cây rau màu các loại thu hoạch được 571/663,8 ha. 

Cùng với thu hoạch cây trồng vụ Thu Mùa, các địa phương đang triển khai 

phương án sản xuất vụ Đông, đến nay toàn huyện đã gieo trồng được 

1.246/2.600 ha đạt 47,9% Kế hoạch; trong đó: cây ngô 760,3 ha, cây ớt 102,7 

ha, cây rau màu 362,7 ha,.... Nhiều địa phương đã triển khai gieo trồng được 

diện tích khá như Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Ninh Khang,…. Nhìn chung tuy các 

địa phương đã tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Thu Mùa và tổ chức sản xuất vụ 

Đông nhưng tiến độ vẫn còn chậm.  

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Dải hội tụ nhiệt đới 

có trục qua Trung và Nam Trung Bộ nối với cơn bão Noru hoạt động trên Biển 

Đông trong khoảng từ 25-28/9. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 

25/9 có mưa to, có nơi mưa rất to; ngày 26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ 

có mưa to; ngày 27-29/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, có 

nguy cơ gây thiệt hại lớn đối với sản xuất.  

Trước tình hình trên, để đảm bảo công tác thu hoạch lúa và sản phẩm 

trồng trọt vụ Thu Mùa, đồng thời triển khai sản xuất vụ Đông đạt kế hoạch đề ra, 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ 

đạo sản xuất với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 2589/UBND-NN ngày 

19/9/2022 của UBND huyện về việc khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ Thu 

Mùa năm 2022 và tổ chức sản xuất vụ Đông 2022-2023. 

2. Đối với sản xuất vụ Thu Mùa 2022  

- Tập trung tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nông dân huy động nhân lực, máy 

móc thu hoạch nhanh các loại cây trồng nhất là lúa, ngô đã chín từ 80% trở lên, 

các loại cây màu có đã đến kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già 

đồng”; nhất là các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập úng nhằm hạn chế thiệt hại 
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do mưa lớn và dông, lốc gây ra; rà soát, tổng hợp, chỉ đạo, điều hành tốt các 

phương tiện máy móc, nhân công phục vụ thu hoạch cây trồng, kiên quyết 

không để xảy ra tình trạng giữ đồng, bảo kê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.  

- Đối với những diện tích lúa gieo cấy muộn, đặc biệt là diện tích lúa nếp 

hạt cau tại xã Vĩnh Thịnh thì cần lưu ý phòng trừ các đối tượng gây hại như sâu 

đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, bọ xít,… Tiêu kiệt nước mặt ruộng trên 

diện tích lúa trỗ muộn, động viên nhân dân bó lúa, giăng dây thành băng trên 

ruộng để chống đổ ngã.  

3. Đối với sản xuất vụ Đông năm 2022- 2023  

- Kiểm tra, chăm sóc cây vụ đông đã trồng: vun gốc, có phương án tiêu 

úng khi mưa lớn xảy ra.  

- Hạn chế việc gieo hạt trực tiếp trên ruộng trong những ngày mưa lớn xảy 

ra; hướng dẫn gieo ươm hạt giống trong vường ươm, khi điều kiện thời tiết đảm 

bảo mới đưa ra ruộng trồng. 

 - Tiếp tục rà soát quỹ đất trồng cây vụ Đông, lựa chọn các cây trồng đang 

còn thời vụ, có thị trường tiêu thụ tốt, sẵn sàng chuyển đổi sang các cây trồng 

khác nếu điều kiện thời tiết không cho phép. Kiên quyết chỉ đạo hoàn thành mục 

tiêu diện tích sản xuất vụ Đông.  

- Tiếp tục chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để xúc tiến ký kết các 

hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân tùy điều kiện của 

từng địa phương. Đôn đốc, quán triệt các đơn vị hợp tác xã, các doanh nghiệp 

thực hiện nghiêm túc các hợp đồng liên kết và bao tiêu sản phẩm đã ký kết.  

- Thực hiện tốt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng kịp thời, hiệu quả 

(đặc biệt lưu ý các loại sâu, bệnh thường phát sinh gây hại sau mưa lớn, độ ẩm 

cao như huyết dụ trên ngô; bệnh lở cổ rể, héo rũ, đốm mắt cua trên cây ớt; bệnh 

héo rũ vi khuẩn trên cây cà chua, khoai tây; bệnh thối nhũn trên rau...).  

Chủ tịch UBND các huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập 

trung cao nhất để chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời phân công 

cán bộ phụ trách từng địa bàn cụ thể để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân 

sản xuất đạt hiệu quả cao và thường xuyên báo cáo về UBND huyện (qua phòng 

Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi và chỉ đạo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH, TT, TT&DL huyện (để đưa tin);  
- Lưu: VT, NN. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Thắng 
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