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               Tuyên Quang, ngày 05 tháng 10 năm 2021 

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

Thực hiện Văn bản số 978/TT-CLT ngày 30/9/2021 của Cục Trồng trọt về 

việc báo cáo đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, triển khai sản xuất vụ đông 
xuân 2021-2022 các tỉnh phía Bắc; 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, các đợt rét đậm, 
rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra tập trung trong khoảng từ 

giữa tháng 12/2021 đến đầu tháng 02/2022.  

Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa, vụ hè thu và sản xuất vụ đông 

năm 2021 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

1.1. Tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, xây dựng kế hoạch 

sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 theo đề cương gửi kèm về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trước ngày 12/10/2021 (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Trồng trọt). 

  1.2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng; Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
thị trấn tập trung thực hiện: 

- Đối với sản xuất vụ mùa, vụ hè thu năm 2021: Đôn đốc nhân dân khẩn 
trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa còn lại để hạn chế tối đa thiệt hại 

năng suất do ảnh hưởng của thời tiết, dịch hại; thu hoạch đến đâu làm đất ngay 
đến đó để thực hiện gieo trồng tối đa diện tích cây trồng vụ đông theo đúng 

khung thời vụ. Những diện tích không trồng cây vụ đông cầy phơi ải để hạn chế 
nguồn sâu bệnh trú ngụ qua đông. 

- Đối với sản xuất vụ đông năm 2021: 

+ Đẩy nhanh tiến độ gieo trồng ngô làm thức ăn cho gia súc trên đất 02 vụ 
lúa để cung cấp nguồn thức ăn xanh cho gia súc. Những nơi thuận tiện nguồn 

nước tưới, thị trường tiêu thụ thuận lợi; vận động, hướng dẫn nhân dân mở rộng 
diện tích gieo trồng cây rau ưa lạnh như: Cà chua, khoai tây, xu hào, bắp cải, súp 

lơ... để tăng thu nhập cho người sản xuất.  

Lưu ý: Bố trí gieo trồng rải vụ, gối lứa để rải vụ thu hoạch, hạn chế tối đa 

việc thu hoạch cục bộ cùng thời điểm gây dư, thừa hàng hóa.      

+ Hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật: Làm đất tối thiểu 

để đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông; sử dụng rơm, rạ để che phủ đất; bón 
tăng lượng phân hữu cơ vi sinh, chuồng hoai mục để cây trồng sinh trưởng, phát 

triển tốt ngay từ đầu vụ, tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất thuận. 
Trên ruộng phải làm rãnh thoát nước, tránh úng cục bộ khi có mưa lớn cuối vụ.  
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+ Tăng cường cán bộ bám sát cơ sở kiểm tra, phát hiện, hướng dẫn nhân 

dân các biện pháp phòng, chống sâu bệnh trên ngô và cây rau, màu vụ đông; đặc 
biệt lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại sau: sâu keo mùa thu hại ngô, bệnh lở cổ rễ 

trên cây rau màu vụ đông (Cà chua, khoai tây, xu hào, bắp cải...).  

- Tiếp tục kiểm tra việc kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát 
triển của cây trồng; dự tính, dự báo chính xác tình hình phát sinh, gây hại của 

dịch hại cây trồng; kịp thời thông báo, đôn đốc, phối hợp với cơ sở hướng dẫn 
nhân dân các biện pháp phòng, trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả, an toàn, đảm bảo 

thời gian cách ly... 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố đôn đốc, 
hướng dẫn nhân dân khẩn trương gieo trồng cây vụ đông; tập trung chăm sóc 

diện tích cây trồng vụ đông đã gieo trồng, tạo điều kiện cho cây trồng sinh 
trưởng, phát triển tốt trong điều kiện thời tiết ấm đầu vụ. 

2.2. Trung tâm Khuyến nông 

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

đơn vị liên quan chỉ đạo cán bộ cơ sở tăng cường bám sát đồng ruộng, phối hợp 
chặt chẽ với địa phương để hướng dẫn nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích 

lúa mùa còn lại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ gieo trồng diện tích cây vụ đông, 
đảm bảo kịp thời vụ; hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý 

theo từng đồng đất và từng loại cây trồng; đẩy mạnh các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh, tăng năng suất nhằm nâng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích.  

- Chủ động phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp kỹ 

thuật trong trồng trọt; các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung trên; định kỳ báo cáo tiến độ sản xuất về Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Trồng trọt./. 

 

     

  Nơi nhận: 

- Như trên;  
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở;  
- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 
- Trung tâm Khuyến nông;       (P/h thực hiện); 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- Phòng KH-TC Sở; 
- Trang Thông tin điện tử Sở;  
- Lưu: VT, TTBVTV.  

GIÁM ĐỐC  
 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Việt 
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