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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế các 

huyện, thành phố; 

- Các Công ty TNHH Một thành viên KTCT Thủy lợi; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố. 

Trong những ngày qua thời tiết hanh khô là điều kiện thuận lợi cho công tác 

cày ải và làm thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Sở Nông nghiệp & 

PTNT và báo cáo của phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố; tiến độ 

cày ải và làm thủy lợi nội đồng còn rất chậm, đến hết ngày 02/12/2020 toàn tỉnh mới 

cày ải được 1.400 ha, đạt 2% diện tích (tại các huyện Nghĩa Hưng: 1.000 ha, Hải 

Hậu: 400 ha, các huyện khác chưa cày ải); làm thủy lợi nội đồng được 418.487 m3, 

bằng 24,59% kế hoạch (trong đó: các Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi thực 

hiện 256.914 m3, bằng 39,78% KH; các huyện, thành phố thực hiện 161.573 m3, 

bằng 15,3% KH). 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương: Trong những ngày 

tới thời tiết hanh khô, ít mưa nên thuận lợi cho công tác cày đất và làm thủy lợi nội 

đồng. Trước tình hình trên, để tổ chức tốt sản xuất vụ Đông và chủ động các khâu 

phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021; Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND, phòng 

Nông nghiệp & PTNT, các Công ty TNHH MTV KTCTTL các huyện, thành phố 

tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, 

bệnh hại trên rau màu vụ Đông, nhất là sâu keo mùa thu trên ngô (theo Thông báo số 

226/TB-TTBVTV ngày 01/12/2020 của Chi cục Trồng trọt & BVTV). Thực hiện 

các biện pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ các cây rau màu vụ Đông theo đúng quy trình 

hướng dẫn để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm; trồng quay vòng nhanh các 

loại cây rau ngắn ngày trên diện tích đã thu hoạch.  

Đảm bảo đủ nguồn nước tưới và có biện pháp chủ động phòng chống mưa 

úng cho cây vụ Đông, nhất là những diện tích trên đất 2 lúa. Tiếp tục tìm kiếm các 

đối tác, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cây vụ Đông; Tạo điều kiện và hướng dẫn 

các HTX, tổ hợp tác ký kết các Hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

2. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động mọi lực lượng, phương 

tiện máy móc khẩn trương cày ải, cày lật đất để có chất lượng ải tốt và diệt lúa chét, 

cỏ dại nhằm hạn chế nguồn lưu trú rầy lưng trắng, đảm bảo hoàn thành việc cày ải 

xong trước 25/12. Đối với những diện tích quá trũng không thể cày được phải 

khoanh vùng để có kế hoạch chủ động lấy nước sớm làm dầm. 

3. Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng, tăng cường thực hiện các giải 

pháp thủy lợi phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất vụ 



Đông Xuân 2020 – 2021. Gắn việc làm thủy lợi nội đồng với chỉnh trang, kiến thiết 

đồng ruộng theo tiêu chí NTM.  

4. Tăng cường phân công cán bộ xuống các xã, thị trấn để đôn đốc đẩy nhanh 

tiến độ cày đất, làm  thủy lợi nội đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX 

dịch vụ nông nghiệp và các cửa hàng, đại lý cung ứng VTNN trên địa bàn căn cứ cơ 

cấu giống và yêu cầu thâm canh để nhập và cung ứng đủ giống, phân bón đảm bảo 

chất lượng phục vụ sản xuất kịp thời. 

5. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 

về quảng cáo, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất cây rau màu và thị 

trường cung ứng giống lúa, phân bón./. 

Nơi nhận:                
- Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh PTK;      để b/c                                     
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;                                                 
- Như trên; 
- Các đơn vị liên quan trực thuộc Sở; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;  
- Website Sở; 
- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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