
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP3 
V/v tăng cường chỉ đạo bảo vệ          
lúa Mùa cuối vụ và phát triển                   
sản xuất cây vụ Đông 2021 

Nam Định, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

     - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

         - Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi. 

   

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến hết ngày 22/9/2021 toàn 
tỉnh có 65.640 ha (90% diện tích) lúa Mùa đã trỗ bông; diện tích cây rau màu Hè 
Thu đã thu hoạch là 4.744 ha (55% diện tích).  

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương trong 
10 ngày tới thời tiết có nhiều ngày có mưa, là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại 
trên lúa phát sinh như: Bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt… và gây khó khăn 
trong việc làm đất trồng cây vụ Đông. 

Để bảo vệ tốt các trà lúa Mùa, cây rau màu Hè Thu giai đoạn cuối vụ và 
hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông 2021, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông 
nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH MTV khai 
thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và tổ chức, hướng dẫn phòng trừ kịp 
thời các đối tượng sâu, bệnh cuối vụ trên lúa Mùa như: Sâu đục thân hai chấm 
trên trà lúa đặc sản trỗ muộn, rầy nâu cuối vụ, sâu cắn gié, bệnh đạo ôn cổ bông 
gây hại trên các giống lúa nếp địa phương trỗ muộn… 

2. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch nhanh những diện 
tích lúa Mùa đã chín, diện tích có kế hoạch trồng cây vụ Đông với phương 
châm “Xanh nhà hơn già đồng”. 

3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều tiết nước phù hợp 
trong điều kiện mưa nhiều gây ngập úng cho lúa Mùa chưa thu hoạch và cây vụ 
Đông mới trồng. 

4. Kiểm tra, rà soát và lựa chọn chân đất có diện tích lúa Mùa thu hoạch 
sớm, có điều kiện tưới tiêu chủ động để phát triển sản xuất cây vụ Đông. Tập 
trung mở rộng trên đất 2 lúa một số loại cây có hiệu quả kinh tế cao, thị trường 
tiêu thụ và các cây chế biến xuất khẩu ổn định. 

5. Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, bảo vệ cây vụ Đông; tạo điều 
kiện hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các địa phương và hộ sản 
xuất (khi có nhu cầu). 
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6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý kịp thời 
các hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả và trái 
với quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 
- Như trên; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP3. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Trần Anh Dũng 
 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-09-23T14:50:21+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Trần Duy Tùng<tranduytung@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-09-23T14:53:04+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Trần Anh Dũng<trananhdung.khdt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-09-23T16:04:41+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-09-23T16:04:46+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2021-09-23T16:25:16+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




