UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2394/SNN-TTBVTV
V/v triển khai sản xuất
vụ Đông Xuân 2021-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Thông báo số 7914/TB-BNN-VP ngày 23/11/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại
Hội nghị “Đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, triển khai sản xuất vụ Đông
Xuân 2020-2021 các tỉnh phía Bắc”;
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên
trung bình vụ Đông Xuân 2021-2022 có xu hướng thấp hơn
Xuân 2020-2021, tháng 11,12/2021 và tháng 01/2022 nhiệt độ
thấp hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,00 C; các đợt rét đậm,
nhiều từ khoảng giữa tháng 12/2021 đến đầu tháng 02/2022.

Quang, nhiệt độ
so với vụ Đông
phổ biến ở mức
rét hại tập trung

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 20212022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện
một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức
năng, UBND các xã, phường, thị trấn
- Hướng dẫn, đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ
Đông; tập trung cày đổ ải, làm đất chuẩn bị cho gieo cấy vụ Đông Xuân
2021-2022.
- Theo dõi sát dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh để
hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho
cây trồng; đôn đốc, hướng dẫn nhân dân ngâm ủ, gieo cấy đúng kỹ thuật, đảm
bảo khung thời vụ. Áp dụng biện pháp che phủ nilon chống rét cho toàn bộ diện
tích mạ; tuyệt đối không ngâm ủ, gieo mạ và cấy vào ngày có nhiệt độ không khí
dưới 150C, thực hiện luyện mạ trước khi cấy từ 3-5 ngày.
- Căn cứ Hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2022 của Sở Nông
nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2191/SNN-TTBVTV ngày 01/11/2021 để xây
dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021- 2022 phù hợp với tình hình thực tế
của địa phương.
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+ Đối với cây lúa:
Hạn chế trà Xuân chính vụ, chủ yếu gieo cấy vào trà Xuân muộn, tập
trung cấy sau tiết Lập Xuân (04/2), đảm bảo lúa trỗ vào khung thời gian an toàn
từ 20/4 đến 10/5/2021; tăng diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng, giống
chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và thời tiết bất thuận.
Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện trên cùng một xứ
đồng chỉ gieo cấy từ 2 - 3 giống có thời gian sinh trưởng tương đương nhau và
tập trung gieo, cấy trong vòng từ 3 đến 5 ngày để thuận lợi cho chăm sóc và
quản lý dịch hại; chủ động chuẩn bị nguồn giống dự phòng (những giống có thời
gian sinh trưởng ngắn) để gieo, cấy bổ sung nếu xảy ra chết rét trên mạ và lúa
mới cấy.
+ Đối với cây ngô:
Tập trung gieo trồng từ sau tiết Lập Xuân (04/2) đến ngày 25/2 trên đất
ruộng 01 vụ; gieo trồng trước ngày 10/3 trên đất màu đồi, soi bãi.
Mở rộng diện tích trồng ngô làm thức ăn cho gia súc. Chủ động liên hệ
với các Trang trại bò sữa, các Hợp tác xã, hộ chăn nuôi trâu bò vỗ béo để ký hợp
đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngô làm thức ăn cho gia súc.
- Rà soát diện tích không chủ động nước, cấy lúa kém hiệu quả để chuyển
đổi trồng cây rau, màu như: Lạc, dưa chuột,... các loại rau đậu.
- Xây dựng phương án để chủ động phòng chống hạn và rét đậm, rét hại. Tổ
chức nạo vét, phát dọn kênh mương; tu sửa các công trình thủy lợi trước khi vào vụ
làm đất, gieo cấy. Quản lý chặt chẽ nguồn nước ở các công trình thủy lợi đảm bảo
không để thất thoát nước; sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Những diện tích
lúa sử dụng nguồn nước tưới từ các trạm bơm ven sông Gâm, sông Lô theo dõi
sát lịch xả nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức lấy
nước đổ ải và trữ vào hệ thống kênh trục, ao, đầm và các vùng trũng, thấp để
đảm bảo có đủ lượng nước gieo cấy và tưới dưỡng toàn bộ diện tích lúa.
- Hướng dẫn nhân dân tăng cường áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất, cấy;
bón phân lót đầy đủ; tăng lượng phân chuồng hoai mục, tro bếp, phân lân bón
cho mạ và lúa cấy để cây sinh trưởng khỏe, tăng khả năng chống chịu với điều
kiện bất thuận của thời tiết. Tích cực mở rộng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới đã
được đánh giá có hiệu quả cao vào sản xuất đại trà để tăng năng suất, chất lượng
và giá trị sản phẩm nông sản.
- Chủ động dự tính dự báo, theo dõi diễn biến và thực hiện các biện pháp
phòng chống hiệu quả dịch hại, bảo vệ cây trồng: Diệt chuột ngay ở thời điểm
làm đất, đổ ải; bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá khi lúa đẻ nhánh
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rộ đến trỗ, chín; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn ở thời điểm cuối vụ. Tăng cường
áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng.
- Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; thực hiện thử tỷ lệ nảy mầm toàn bộ các lô
giống cung ứng trên địa bàn trước khi cung ứng đến nhân dân.
- Chủ động kết nối, khuyến khích doanh nghiệp, Hợp tác xã mở rộng liên
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các loại cây trồng cho nông dân.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố kiểm
tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức sản xuất trong khung thời vụ tốt
nhất.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, bám sát tiến độ gieo cấy, cơ
cấu giống, thời vụ làm cơ sở để tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất. Chủ
động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố thực
hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo chính xác tình hình phát sinh dịch hại
trên từng trà, từng loại cây trồng và hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời,
hiệu quả.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các lô
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 qui định.
2.2. Trung tâm Khuyến nông
- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ
đạo cán bộ bám sát địa bàn, tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thu hoạch
nhanh gọn diện tích cây vụ Đông đã đến thời kỳ thu hoạch, khẩn trương làm đất,
đổ ải, gieo cấy vụ Đông Xuân đảm bảo đúng khung thời vụ. Hướng dẫn, đôn đốc
các địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn thử tỷ lệ nảy mầm các lô giống trước
khi cung ứng đến người sản xuất; hướng dẫn nhân dân thực hiện ngâm ủ, gieo,
chăm sóc và luyện mạ đúng kỹ thuật, đặc biệt khi thời tiết có rét đậm, rét hại.
Kịp thời phản ánh, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, thiệt hại do điều kiện
thời tiết bất thuận, dịch hại với Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng
trọt và BVTV) để có biện pháp chỉ đạo khắc phục.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân ứng dụng các tiến
bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất như: Chương trình quản lý dịch hại
tổng hợp (IPM), 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 phẩm sinh học, thuốc

4
bảo vệ thực vật sinh học,...nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây
trồng, tăng hiệu quả sản xuất.
- 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 áp
dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; 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
sâu, bệnh hại cây trồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Bản tin
Khuyến nông.
2.3. Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên
Quang
- Chỉ đạo các Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở hoàn thành
việc tu sửa các công trình thuỷ lợi, hệ thống kênh mương xong trước khi vào
vụ làm đất, gieo cấy; tăng cường kiểm tra, quản lý chặt nguồn nước tại ở các
công trình thủy lợi và 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 cơ sở, các địa phương xây dựng kế
hoạch, chuẩn bị các phương án phòng, chống hạn cho sản xuất vụ Đông Xuân
2021-2022.
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 để phối hợp
giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo 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;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT. (Hn)
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