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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. 
 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh lượng mạ đã gieo 681.458 kg, diện tích đã cấy 

14.300 ha, lúa đang ở giai đoạn hồi xanh-đẻ nhánh. Từ cuối tháng 01 đến nay, do 
điều kiện thời tiết xuất hiện các đợt rét đậm kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài 
nên lúa sinh trưởng, phát triển chậm, đẻ nhánh kém; một số diện tích lúa có hiện 

tượng vàng lá. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, tính đến ngày 
10/02/2022, tiến độ trồng mới, trồng lại mía nguyên liệu còn chậm (trồng mới 
74,7 ha, đạt 31,5% kế hoạch; trồng lại 149,7 ha, đạt 37,0% kế hoạch).  

Để bảo đảm tiến độ sản xuất, đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 
được giao và hạn chế tối đa tác hại của thời tiết bất lợi, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn, UBND các xã, phường, thị trấn 

- Đối với cây lúa:  

+ Tăng cường cán bộ trực tiếp, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tuyên 
truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc mạ và lúa mới cấy để hạn chế thấp nhất 
thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. 

+ Đối với mạ: Những diện tích mạ đủ tiêu chuẩn cấy nhưng khi nhiệt độ 
dưới 15oC thì ngừng cấy, giữ mạ lại chờ nhiệt độ ấm lại; không bón phân đạm, 
phân NPK, chỉ bón lân và tro bếp kết hợp điều tiết nước xăm xắp trên mặt luống 

mạ qua đêm (đêm đưa nước vào để ấm chân mạ, ngày tháo cạn nước để đất hấp 
thu nhiệt), tiếp tục trùm kín 100% diện tích mạ bằng nilon. 

+ Đối với lúa mới cấy và gieo sạ: Duy trì ở mực nước tối thiểu 2 - 3 cm để 

giữ lúa ấm chân; tăng cường bón tro bếp, phân lân; không bón phân đạm và các 
loại phân bón lá. Khi nhiệt độ ấm trở lại, tiến hành chăm sóc, sục bùn kết hợp bón 
bổ sung phân lân, phân NPK, phân chuồng hoai mục để kích thích rễ phát triển; 

tuyệt đối không cấy, gieo thẳng khi nhiệt độ dưới 15oC. 

- Đối với cây mía:  

+ Đẩy nhanh tiến độ trồng mới, trồng lại cây mía nguyên liệu của các hộ để 

Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương chuẩn bị các điều kiện về máy móc, giống, 
phân bón… đầy đủ, kịp thời và trong khung thời vụ tốt nhất. Lựa chọn những giống 
có năng suất, chất lượng cao đã được khuyến cáo để đạt hiệu quả kinh tế. 

+ Đối với diện tích mía lưu gốc: Ngay sau khi thu hoạch cần bạt gốc, cày xả 
luống và bón phân chăm sóc sớm để cây nảy mầm nhanh, đều. 
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2. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương 

- Sắp xếp, bố trí đầy đủ máy móc, trang thiết bị, giống, vật tư, phân bón kịp 

thời làm đất và cung ứng cho người dân; đảm bảo tiến độ trồng mới, trồng lại mía 
nguyên liệu xong trước ngày 15/3/2022 và chăm sóc mía lưu gốc sớm ngay sau 
khi thu hoạch.  

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố lựa chọn những vùng có điều kiện thuận 
lợi để tổ chức xây dựng cánh đồng lớn, mở rộng cơ giới hoá, ứng dụng công nghệ 

tưới chủ động để nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho người trồng mía; 
nhân rộng các mô hình thâm canh mía đạt năng suất cao. 

3. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở 

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

 - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố , Công 
ty cổ phần mía đường Sơn Dương kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương 

gieo cấy lúa, trồng mía theo khung thời vụ tốt nhất; tập trung chăm sóc để cây 
trồng sinh trưởng phát triển tốt. 

 - Bố trí cán bộ tăng cường kiểm tra đồng ruộng; phối hợp với các địa 

phương bám sát địa bàn theo dõi sát diễn biến của các đối tượng sinh vật gây 
hại chính trên các cây trồng để khoanh vùng các diện tích có nguy cơ bị thiệt 
hại nặng và chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.  

- Theo sát tình hình sản xuất ở cơ sở để kịp thời nắm các khó khăn, vướng 
mắc trong sản xuất trồng trọt và tham mưu với Sở hướng dẫn các địa phương giải 
quyết, tháo gỡ theo đúng thẩm quyền. 

b) Trung tâm Khuyến nông 

 - Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố 
kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng chống rét cho mạ và lúa mới 

cấy và phòng trừ dịch hại cho các loại cây trồng. 

- Xây dựng các mô hình sản xuất mía nguyên liệu sử dụng giống mới và áp 
dụng biện pháp canh tác tiến bộ, cơ giới hóa đồng bộ đạt năng suất, chất lượng cao. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương và các đơn vị triển khai 
thực hiện 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 Phát triển nông thôn để phối 
hợp giải quyết./. 

 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở;  
- Chi cục TT&BVTV; 
- Trung tâm Khuyến nông;  
- Trang tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT. (Thảo) 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
 Nguyễn Văn Việt 
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