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V/v tăng cường chỉ đạo
sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Xí nghiệp Thủy lợi huyện;
- Trạm trồng trọt&BVTV;
- Trung tâm Văn hóa-TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn trong huyện.
Theo báo cáo nhanh của các xã, thị trấn, tính đến ngày 05/01/2022, trên
địa bàn huyện có khoảng 35 ha lúa Xuân sớm đang cấy và gieo thẳng ở một số
xã như: Tam Phúc, Kim Xá, Tuân Chính, Bồ Sao, Việt Xuân.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Vĩnh Phúc, trong thời gian từ
nay tới Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, khả năng vẫn có những đợt rét đậm, rét
hại xảy ra. Để chủ động ứng phó kịp thời trước diễn biến bất thường của thời
tiết, đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.
Phòng Nông nghiệp &PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan,
UBND các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Xí nghiệp Thủy lợi huyện
Tập trung huy động mọi nguồn lực, phương tiện và các biện pháp để lấy
và trữ nước sớm ngay từ Đợt 1 xả nước. Tổ chức cấp nước, điều tiết nước đảm
bảo mực nước tại các điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi; bám sát đồng
ruộng, phối hợp với các xã, thị trấn đôn đốc nhân dân chủ động lấy nước, đảm
bảo gieo trồng kịp thời vụ.
2. Trạm Trồng trọt&BVTV
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm
các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả, bảo vệ an
toàn cho sản xuất.
Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện; không để
hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường gây thiệt hại cho người
sản xuất.
3. UBND các xã, thị trấn: Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số nội
dung sau:
- Khẩn trương thu hoạch nhanh cây trồng vụ Đông đến kỳ thu hoạch; tiến
hành làm đất sớm, vệ sinh đồng ruộng để hạn chế sâu bệnh hại.

- Huy động mọi nguồn lực, phương tiện và các biện pháp để lấy và trữ
nước sớm ngay từ đợt 1 để đủ nước đổ ải, cấy lúa và tưới dưỡng cho cây trồng.
Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân có biện pháp đắp bờ với những vùng
gieo mạ ngoài đồng để không ảnh hưởng đến quá trình đổ ải; gia cố bờ vùng, bờ
thửa đảm bảo chống thất thoát, lãng phí nước.
- Chủ động các biện pháp phòng chống rét cho mạ và lúa mới cấy:
+ Đối với diện tích lúa Xuân sớm đã cấy: Cần duy trì đủ nước trong ruộng
(mực nước thích hợp từ 2-3 cm) để giữ ấm, giúp cho cây lúa đẻ nhánh thuận lợi;
tuyệt đối không bón phân đạm hoặc NPK trong những ngày nhiệt độ xuống dưới
150C.
+ Đối với mạ Xuân muộn: tập trung gieo trong khung lịch thời vụ tốt
nhất; che phủ nilon đúng kỹ thuật để bảo vệ an toàn cho mạ; Trường hợp nhiệt
độ trong ngày cao hơn 200C, có nắng ấm: Ban ngày tiến hành mở nilon 2 đầu
luống mạ để tạo thông thoáng cho luống mạ, trước khi cấy 1-2 ngày mở hết
nilon để cây mạ quen với môi trường bên ngoài. Chủ động tích trữ nước, khi cây
mạ được 2,5-3 lá cần tiến hành đem cấy; tập trung cấy lúa Xuân muộn xong
trong tháng 02 dương lịch.
(Lưu ý: Nếu nhiệt độ trong ngày thấp hơn 150C thì dừng cấy. Chỉ cấy lúa
khi nhiệt độ trong ngày trên 150C để tránh hiện tượng mạ cấy xuống bị chết rét).
+ Chuẩn bị đủ nguồn giống dự phòng để gieo bổ sung khi có thiệt hại xảy ra.
- Đối với những chân đất cao, khó nước cần chủ động tuyên truyền bà con
nông dân chuyển đổi sang gieo trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả cao
như: đậu tương, lạc, khoai lang và rau màu các loại.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất
thuận và có biện pháp xử lý kịp thời.
Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn nông dân
triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 trên hệ thống
truyền thanh.
Phòng Nông nghiệp&PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan,
UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- TP, các PTP;
- Tổ Trồng trọt;
- Lưu.
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