
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /SNN-TTBVTV 

V/v tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023     
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 
            Tuyên Quang, ngày      tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: 
 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, từ nay đến 

tháng 5/2023, thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, hiện tượng thời tiết cực đoan 

như: Mưa dông, gió lốc, mưa đá… có thể xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất 

(đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa: Tháng 3, 4/2023). 

Qua theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tiến độ sản xuất trên địa bàn tỉnh cho 

thấy: Đến ngày 20/3/2023, toàn tỉnh đã gieo cấy được 18.504 ha lúa, đạt 100,9% 

kế hoạch; cây ngô đã trồng 8.286 ha, đạt 102,5% kế hoạch; cây lạc đã trồng 3.220 

ha, đạt 95,6% kế hoạch; cây mía đã trồng 578,4 ha, đạt 84,4% kế hoạch (trong đó: 

Trồng mới 322,2 ha, trồng lại 256,2 ha). Cây lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến 

đứng cái; cây ngô 5-7 lá; cây lạc phân cành chuẩn bị ra hoa; cây mía mới trồng 

đến nảy mầm. Một số đối tượng dịch hại đang bắt đầu phát sinh và gây hại trên 

cây trồng.  

Để tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt; bảo vệ năng 

suất; đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đề nghị:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

- Hướng dẫn, đôn đốc nhân dân tập trung chăm sóc, bón phân, bổ sung đủ 

lượng nước tưới cần thiết cho cây trồng.  

- Đối với cây lúa: Duy trì mực nước ổn định từ 3-5 cm trên ruộng để lúa 

đẻ nhánh tập trung; những ruộng lúa đã đứng cái tập trung bón thúc đón đòng 

sớm bằng các loại phân bón tổng hợp chuyên thúc, nếu bón bằng phân đơn phải 

cân đối lượng đạm và kali. Tăng cường làm cỏ, sục bùn tạo độ thông thoáng cho 

bộ rễ, giúp cây lúa sinh trưởng tốt, làm đòng được thuận lợi. 

- Đối với cây rau, màu: Tập trung chăm sóc, tăng cường tưới nước chống 

hạn, bón phân thúc sớm để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. 
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- Đối với cây mía: Đẩy nhanh tiến độ trồng mới, trồng lại cây mía nguyên 

liệu đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng xong trong tháng 3/2023. Lựa chọn, mở 

rộng trồng những giống có năng suất, chất lượng cao đã được khuyến cáo, như: 

KK3, LK9211, QĐ42, ... để tăng năng suất và khả năng chống chịu với sâu bệnh 

hại. Đối với diện tích mía lưu gốc: Khẩn trương thu dọn, vệ sinh đồng ruộng, bạt 

gốc, cày xả luống và bón phân chăm sóc sớm để cây nảy mầm nhanh, đều. 

- Đối với cây ăn quả (nhất là cây cam, cây bưởi): Bón thúc kịp thời, đầy đủ 

phân bón theo đúng quy trình kỹ thuật; phun bổ sung thêm các chế phẩm có chứa 

phân trung và vi lượng như: Bo, Mn Zn, Fe, Mg, Ca, .. để bổ sung dinh dưỡng 

cho cây nuôi quả, hạn chế rụng quả non. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nông dân tăng cường sử 

dụng các chế phẩm sinh học, thảo mộc để chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây 

trồng; hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.  

- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình sinh vật 

gây hại cây trồng; hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thực hiện các biện pháp phòng 

trừ sâu bệnh hại kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Lưu ý các đối tượng sâu 

bệnh hại trên lúa như: Bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột hại,…; trên ngô 

như: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân,…; trên cây ăn quả phun phòng bệnh thán thư 

gây rụng hoa, quả non. 

- Đôn đốc nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp chống hạn cho cây 

trồng theo hướng dẫn tại Văn bản số 2559/SNN-TL, ngày 23/12/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho sản 

xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, không để ruộng lúa bị khô hạn. 

- Theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng phương 

tiện, máy móc, vật tư,… để kịp thời huy động khắc phục thiệt hại khi có thiên 

tai xảy ra.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sản xuất, buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn 

quản lý; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.  

2. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương 

- Chỉ đạo Phòng Nông vụ bám sát kế hoạch sản xuất của từng địa phương 

để chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn điều tiết máy làm 

đất, cung ứng giống, phân bón hợp lý, kịp thời, đảm bảo không để xảy ra tình 

trạng chậm, thiếu máy làm đất, thiếu giống, phân bón gây ảnh hưởng đến tiến 

độ sản xuất. 
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- Chủ động phối hợp Ban Chỉ đạo trồng mía cấp huyện, cấp xã và các đơn 

vị chuyên môn cấp huyện: 

+ Kiểm tra, đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng mía nguyên liệu (đặc 

biệt đối với diện tích mía trồng lại), chăm sóc mía đảm bảo đúng khung thời vụ, 

đúng kỹ thuật. 

+ Đối với diện tích mía lưu gốc: Khẩn trương vệ sinh, làm cỏ, bạt gốc và 

cày sả luống, bón đầy đủ phân để thúc đẩy quá trình nảy chồi mới.  

- Chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của tỉnh, của huyện 

trong việc điều tra, phát hiện, dự báo sâu bệnh hại và hướng dẫn tổ chức phòng 

trừ kịp thời, hiệu quả. 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

3.1. 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, khả năng phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại trên đồng ruộng để dự tính, 

dự báo chính xác tình hình bất lợi của khí hậu, của sinh vật gây hại cây trồng. Phối 

hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan liên quan tham mưu các giải pháp 

hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả; các biện pháp ứng 

phó, khắc phục thiên tai, khôi phục lại sản xuất khi có hạn hán, mưa, lũ... xảy ra. 

- 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 và các chế 

phấm sinh học trong sản xuất. 

- Chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện 

thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém 

chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất.  

3.2. Trung tâm Khuyến nông 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố chỉ 

đạo cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát địa bàn để hướng dẫn, đôn đốc nhân dân 

tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng đúng kỹ thuật. Theo dõi, 

đánh giá các mô hình sản xuất, nhất là các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ sản phẩm để làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến nhân ra diện rộng. 

- Chủ động phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật 

chăm sóc, phòng trừ dịch hại cây trồng; giải pháp khắc phục thiên tai, khôi phục lại 

sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng và Bản tin Khuyến nông.  
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3.3. Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nguồn nước hiện tại ở các hồ chứa và 

khe lạch, sông suối, ao đầm,... cân đối, lập kế hoạch tưới hợp lý, đảm bảo đủ nước 

tưới phục vụ sản xuất và kịp tiêu úng khi có mưa lũ. 

- Theo dõi sát diễn biến của thời tiết và chủ động phối hợp với các cơ quan 

liên quan để 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.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty cổ phần mía 

đường Sơn Dương, 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 trên; 

- UBND tỉnh;  

- Cục Trồng Trọt;   (Báo cáo); 

- Giám đốc Sở;                       

- Các PGĐ Sở; 
- Các Chi cục: Thủy lợi,  
   Trồng trọt và BVTV; 
- Trung tâm Khuyến nông;  
BQL khai thác công trình thủy lợi; 
- Phòng NN và PTNT các huyện;   (Thực hiện); 
- Phòng Kinh tế TP;                              
- Trung tâm DVNN các huyện, TP; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, TTBVTV.   

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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