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Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia từ tháng 01 đến 

tháng 3/2023, không khí lạnh, tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình 

nhiều năm (TBNN) và có khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại trong 

các tháng 01 - 02/2023; Lập Xuân năm 2023 vào ngày 04/02/2023 (ngày 14/01 

âm lịch năm Quý Mão), do vậy cần bố trí thời vụ, cơ cấu giống để đảm bảo lúa 

sinh trưởng, phát triển tốt. Để chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông 2022 và chuẩn 

bị gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân  huyện đề 

nghị các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các 

nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc sản xuất. 

- Chủ động phối hợp vơi cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt đồng sản xuất, kinh doanh 

giống, vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy 

định. 

- Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, chỉ đạo các địa phương 

thường xuyên kiểm tra các kênh mương, khắc phục rò rỉ; Chỉ đạo cấp đủ nước 

tưới tiêu cho sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. 

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

- Chủ động hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh phù hợp với thực tế của địa 

phương. 

- Cung ứng đảm bảo kịp thời về số lượng, chất lượng các loại giống cây 

trồng, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, tập 

huấn ký thuật cho nông dân đảm bảo năng suất, chất lượng an toàn thực phẩm… 



- Làm tốt công tác kiểm tra phát hiện dự tính, dự báo thời gian phát sinh, 

phạm vi mức độ gây của các đối tượng dịch hại chính, có biện pháp xử lý kịp 

thời hiệu quả. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

3.1 Với cây rau màu 

- Chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ tốt những diện tích cây vụ Đông đảm bảo  

năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế và thu nhập của nông dân; không gieo 

trồng các cây rau màu khi thời tiết còn rét đậm, rét hại. 

- Chỉ đạo thu hoạch kịp thời những diện tích cây vụ Đông đã đến kỳ thu 

hoạch nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, đồng thời khuyến khích nông dân tiếp 

tục trồng các loại rau ưa lạnh, ngắn ngày, nhằm đảm bảo cung cấp đủ rau xanh 

trước và sau Tết Nguyên đán. 

- Có kế hoạch chuẩn bị giống, rà soát quỹ đất cho việc gieo trồng các loại 

cây rau màu vụ Xuân, nhất là trên những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả 

sang trồng cây rau màu vụ Xuân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3.2 Sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 

 - Xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể trên địa bàn, đặc biệt kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; bố trí thời vụ phù hợp với từng 

loại cây trồng để có kế hoạch chuyển đổi những diện tích không đủ nước cho 

việc gieo cấy lúa sang gieo trồng các cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

- Chủ động phòng chống rét cho mạ (lưu ý che phủ nilon cho diện tích mạ                        

xuân để phòng tránh rét); theo dõi tình hình thời tiết để điều chỉnh việc bón phân                           

cho phù hợp, tránh bón phân đạm cho mạ và lúa mới cấy khi nhiệt độ xuống 

thấp. 

 - Tập trung gieo mạ xung quanh tiết lập Xuân và tập trung cấy trong 

khoảng đầu tháng 03/2023 bằng các giống lúa phù hợp với từng địa phương,                        

đảm bảo lúa trỗ tập trung, hạn chế diện tích lúa gieo thẳng, tăng cường ứng dụng  

cơ giới hóa trong sản xuất như mạ khay, máy cấy, máy gặt đập liên hợp,... nhằm 

giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. 

 - Rà soát cơ cấu giống lúa phù hợp với điều kiện của địa phường và lựa 

chọn 3-4 giống chủ lực, 3-4 giống bổ sung, tỷ lệ mỗi giống không quá 30% diện 

tích để tránh rủi ro; chuẩn bị lượng hạt giống dự phòng nếu diện tích lúa mới 

gieo cấy bị thiệt hại do thời tiết gây ra. 

 3.3 Đối với cây công nghiệp và cây ăn quả 

- Đối với các vườn cây đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần có các 

biện pháp bảo vệ kịp thời như tủ giốc giữ ấm cho cây, đồng thời chuẩn bị nguồn 

giống để trồng dặm  đối với những diện tích bị chết; 

- Đối với cây đang trong thời kỳ kinh doanh: Bổ sung thêm Kali, phân 

hữu cơ để tăng khả năng chống rét cho cây; tiến hành tủ gốc bằng tàn dư hữu cơ, 



phụ phẩm nông nghiêp để vừa giữ ấm vừa giữ ẩm cho gốc và rễ cây; Khi có 

dự báo sương muối, rét đậm rét hại những nơi có điều kiện tiến hành tưới nước, 

che cho cây mới trồng để giảm tác hại của rét đậm rét hại. 

Trên đây là một số nội dung cần để thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ 

Đông Xuân 2022-2023. Đề nghị các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, theo dõi chặt chẽ tình hình và báo cáo kịp 

thời về UBND huyện qua (Phòng Nông nghiệp và PTNT)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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