UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 657/SNN-TTBVTV
V/v đôn đốc sản xuất vụ xuân, chuẩn bị
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND
tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chỉ tiêu ngân
sách nhà nước năm 2019;
Vụ xuân 2019, toàn tỉnh đã gieo cấy được 19.470 ha lúa, đạt 103,8% so
với kế hoạch (đến ngày 15/02/2019 đã gieo cấy đạt 16.452 ha lúa, sớm hơn so
với những năm trước, bảo đảm kịp giải phóng đất để cấy lúa mùa sớm và trồng
cây ngô vụ đông); trồng 7.950 ha ngô, đạt 104,2% so với kế hoạch; diện tích lạc
3.276,2 ha, đạt 100% so với kế hoạch.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt
độ mùa hè năm 2019 tại các tỉnh miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm
khoảng từ 0,5 - 10C, nắng nóng xuất hiện sớm và tập trung từ cuối tháng 4 đến
tháng 6; hiện tượng dông, lốc, mưa đá,... dễ xảy ra, đặc biệt từ tháng 3 đến tháng
5 gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp.
Để bảo vệ sản lượng cây trồng vụ xuân, chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ
mùa, chủ động trong kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019, Sở Nông nghiệp và
PTNT đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức
năng, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện:
1.1. Đối với sản xuất vụ xuân
- Tập trung chăm sóc lúa, cây màu vụ xuân. Đặc biệt lưu ý công tác phòng
chống hạn cho cây trồng, do từ nay đến hết trung tuần tháng 5 phần lớn diện
tích lúa ở thời kỳ làm đòng - trỗ; ngô trỗ cờ - phun râu; lạc đang đâm tia nên nếu
gặp hạn sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến các sâu bệnh hại trên đồng ruộng và dự báo
của cơ quan chuyên môn để chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không để sâu bệnh lây
lan ra diện rộng. Lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa như: Bệnh đạo ôn
cổ bông, bệnh bạc lá, rầy nâu- rầy lưng trắng,...; trên ngô như: Sâu keo, sâu
đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá,...

1.2. Chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa
- Rà soát toàn bộ diện tích gieo cấy lúa vụ xuân theo từng trà, từng nhóm
giống, diện tích lúa trỗ để dự kiến thời gian thu hoạch; bố trí kế hoạch cấy trà mùa
sớm để trồng cây ngô vụ đông. Những diện tích ruộng dự kiến kế hoạch trồng ngô
vụ đông bố trí gieo cấy lúa mùa sớm bằng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn
(KM18, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, GS55,...) để kịp thu hoạch trước 20/9.
- Đôn đốc nhân dân chuẩn bị phương tiện, máy móc để tập trung cho việc
thu hoạch cây trồng vụ xuân và làm đất vụ mùa; tiến hành thu hoạch nhanh, gọn
diện tích lúa đã chín, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó, đảm bảo gieo cấy
đúng khung thời vụ, đặc biệt đối với trà lúa mùa sớm để kịp gieo trồng cây vụ
đông ưa ấm. Trên ruộng đã thu hoạch, khẩn trương cắt rạ, sử dụng các chế phẩm
sinh học (Sumitri, Trichoderma, AT Bio-Dercomposer, ....) để xử lý rơm, rạ,
tàn dư thực vật, tránh ngộ độc cho cây trồng.
- Hướng dẫn nhân dân bố trí các trà lúa mùa như sau: Trà mùa sớm: Áp
dụng trên các chân ruộng chủ động tưới tiêu để trồng cây vụ đông, cấy từ ngày
05/6 đến ngày 20/6; trà mùa chính vụ: Cấy từ ngày 20/6 đến ngày 10/7; trà
mùa muộn: Áp dụng cho diện tích thường xuyên bị ngập úng, ven sông, ven
suối, cấy từ ngày 10/7 đến ngày 20/7.
- Phối hợp với các đơn vị cung ứng giống trên địa bàn triển khai cho
người dân đăng ký các loại giống có trong hướng dẫn cơ cấu giống của tỉnh
(Văn bản số 1739/SNN- TTBVTV về việc sử dụng giống và thời vụ năm 2019 ngày
19/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT); mỗi xứ đồng chỉ nên bố trí 2-3 giống
chủ lực, bố trí gieo cấy tập trung để thuận tiện cho quản lý sâu bệnh và áp dụng
các tiến bộ kỹ thuật; các giống ngoài danh mục, đơn vị nào cung ứng phải chịu
trách nhiệm về năng suất, chất lượng.
- Hướng dẫn nhân dân chủ động chuẩn bị đất để gieo mạ, đảm bảo mạ khi
cấy khỏe mạnh, sạch bệnh và đúng độ tuổi. Có kế hoạch chuẩn bị lượng giống dự
phòng trong dân bằng các giống lúa thuần như KM18, Thiên ưu 8, Đài thơm
8,...cho những diện tích có khả năng bị ngập.
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện phối hợp với Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh
doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kịp thời
ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức lấy mẫu giống cây
trồng và tiến hành thử tỷ lệ nảy mầm trước khi cung ứng cho người dân.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng, phát triển của
cây trồng trên đồng ruộng; tình hình phát sinh, gây hại của sâu bệnh hại cuối
vụ xuân; dự tính, dự báo diễn biến phát sinh, phát triển, gây hại của các đối
tượng sâu bệnh gây hại vụ mùa ngay từ đầu vụ. Hướng dẫn nhân dân các biện

pháp phòng, trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả, an toàn, đảm bảo thời gian
cách ly cho thu hoạch.
- 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 phấm sinh học trong sản xuất.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND các huyện, thành phố
đánh giá sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân và đề xuất giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ
mùa, hè thu.
2.2. Trung tâm Khuyến nông
- Chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn hướng dẫn nhân
dân chăm sóc cây trồng và phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại cuối
vụ xuân. Đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ xuân; thu
hoạch đến đâu làm đất, gieo trồng ngay đến đó, đảm bảo đúng khung thời vụ.
Hướng dẫn nhân dân thực hiện quy trình ngâm ủ, gieo và chăm sóc mạ đúng kỹ
thuật, đặc biệt khi thời tiết có nắng nóng.
- Triển khai thực hiện tập huấn sản xuất vụ mùa, hè thu theo đúng tiến độ
(xong trước ngày 20/5/2019), đảm bảo 100 % các hộ nông dân đều được tập huấn.
- Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên
truyền, hướng dẫn nhân dân 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.
- Khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật
mới về giống, biện pháp canh tác đã được đánh giá cao trên địa bàn tỉnh như:
Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), canh tác lúa cải tiến (SRI), sử dụng phân viên
nén NK dúi sâu cho lúa, NPK nhả chậm, tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh
học, vi sinh, các chế phấm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,...
- Tổng kết, đánh giá các mô hình trình diễn trong vụ xuân để làm cơ sở
tuyên truyền, nhân rộng trong sản xuất; quản lý và thực hiện các mô hình trình diễn
vụ mùa, hè thu đảm bảo đúng tiến độ.
2.3. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, giám sát và lấy mẫu phân tích nhằm đảm bảo chất lượng vật tư nông
nghiệp (giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) lưu thông trên thị trường.
2.4. 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 Ban quản lý công trình thủy lợi cơ sở kiểm tra, nạo vét kênh
mương, khơi thông dòng chảy, điều tiết nước hợp lý, đảm bảo tưới, tiêu hiệu quả
và an toàn cho hồ đập, đặc biệt là trong mùa mưa, lũ.

3. Công ty Cổ phần Giống vật tư NLN Tuyên Quang
Chuẩn bị đủ lượng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm
bảo chất lượng để sẵn sàng cung ứng phục vụ sản xuất. Báo cáo tiến độ và kết
quả đăng ký, cung ứng giống về Sở Nông nghiệp và PTNT.
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 (Thực hiện);
- UBND tỉnh; (B/cáo)
- Giám đốc Sở; (B/cáo)
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV
Thủy lợi, QLCL NLS và Thủy sản;
- Trung tâm Khuyến nông;
(Thực hiện);
- Ban quản lý khai thác CTTL;
- Công ty CP GVT NLN Tuyên Quang;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT,TTBVTV.
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