
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:      /SNN-CCTTBVTV 
V/v tập trung chăm sóc, bảo vệ và  

rút nước lộ ruộng vụ Mùa 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Nam Định, ngày     tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:     

        - UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế 
thành phố; 

                   - Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL; 

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

 

Thời gian qua, thời tiết diễn biến cơ bản thuận lợi nên dàn lúa Mùa sinh trưởng, 

phát triển nhanh, độ đồng đều cao; tuy nhiên cũng tạo điều kiện cho một số đối tượng 

sâu bệnh hại lúa phát triển với mật độ cao. Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp & 
PTNT các huyện, thành phố và kiểm tra của Sở Nông nghiệp & PTNT, đến nay toàn 

tỉnh có trên 85% diện tích lúa tốt, đẻ nhánh đủ số dảnh theo yêu cầu, tuy nhiên vẫn 

còn xấp xỉ 4% diện tích lúa xấu, đẻ nhánh kém ở những diện tích lúa cấy, sạ muộn và 
thiếu nước.  

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương: Thời tiết trong 

thời gian tới còn diễn biến rất phức tạp, nắng nóng và mưa bão bất thường, nhất là 
lượng mưa còn lại rất lớn (≈ 800 mm) sẽ tập trung mưa chủ yếu trong tháng 8 và 

tháng 9 làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa Mùa và cây màu 

Hè thu.  

Trước tình hình trên, để đảm bảo chăm sóc, bảo vệ tốt các trà lúa Mùa và cây 
màu Hè thu, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT 

các huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV KTCTTL tập trung chỉ đạo, thực 

hiện các biện pháp trọng tâm sau: 

1. Chủ động các biện pháp phòng chống mưa úng: Theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của thời tiết để chủ động tiêu rút nước đệm trên các tuyến kênh mương, nhất là ở 

những vùng úng, trũng; Chủ động các máy bơm dã chiến, máy bơm di động để chống 
úng cho lúa, màu khi có mưa lớn xảy ra. 

2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại các trà lúa: 

Khẩn trương hoàn thành chăm sóc lúa Mùa nhất là những diện tích gieo cấy, sạ 

muộn, bón đủ lượng phân kali cho lúa (đảm bảo tổng lượng kali đạt từ 5 - 7 kg/sào). 
Ngừng bón đạm cho các diện tích lúa tốt, chỉ bón bổ sung phân đạm cho những diện 

tích lúa còn xấu, lượng bón ≈ 1kg Urea/sào (kết thúc bón bổ sung trước ngày 

10/8/2021). Dặm tỉa cho những diện tích gieo sạ để đảm bảo mật độ đồng đều. 

- Tiến hành rút nước lộ ruộng cho những diện tích lúa tốt (đạt ≥ 400 dảnh/m2);  

thời gian lộ ruộng liên tục 10 - 12 ngày. Căn cứ tình hình sinh trưởng của từng trà lúa 

để thực hiện rút nước lộ ruộng hợp lý: 

+ Vùng thủy triều: Bắt đầu tiêu rút nước lộ ruộng từ ngày 05/8 (7 con nước); 

lấy nước trở lại cho lúa vào ngày 17/8 (6 con nước). 
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+ Vùng động lực: Bắt đầu rút nước lộ ruộng từ ngày 05/8; lấy nước trở lại từ 

ngày 15/8. 

Lưu ý: Không thực hiện rút nước lộ ruộng đối với những diện tích lúa còn xấu 
và những diện tích chân cao dễ bị mất nước.  

3. Đôn đốc các hộ nông dân phun trừ rầy lứa 4 để chủ động phòng ngừa bệnh 

lùn sọc đen (Nhìn chung tiến độ phun trừ chậm và một số hộ nông dân còn chủ quan, 
lơ là trong khi đã có 4 mẫu rầy dương tính tại Nghĩa Bình - Nghĩa Hưng). Kết hợp 

phun trừ bệnh khô vằn cho những diện tích bệnh chớm xuất hiện. Sử dụng thuốc có 

hoạt chất Pencycuron (Moren 25WP,…), hoạt chất Hexaconazole (Anvil 5SC, Chevin 
5SL, Lervil 50SC,  Shut 677WP, A-V-T Vil 5SC,…), hoạt chất khác (Amistar top 325SC,  

Nevo 330EC, Camilo 150SC, Validacin 5SL,…). Ngoài  ra cần theo dõi, kiểm tra, phát 

hiện và phun trừ kịp thời sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 xung quanh 10/8 cho diện có mật độ ≥ 

30 con/m2  (Chủ yếu ở diện tích tốt sớm, ven thổ của các huyện phía Nam tỉnh). 

4. Tăng cường kiểm tra thị trường cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Trên đây là các biện pháp chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ lúa Mùa 2021 và cây màu 
Hè thu trong thời gian tới. Trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung 

chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt.  

Đề nghị Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Nam Hà và các Công ty TNHH 
MTV KTCTTL của Tỉnh căn cứ lịch rút nước lộ ruộng của Sở Nông nghiệp & PTNT, 

phối hợp với các huyện, thành phố và các xã, thị trấn tổ chức tốt việc tiêu, rút nước lộ 

ruộng đảm bảo kịp thời, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đ/c P.chủ tịch UBND tỉnh PTK;    (để báo cáo);  
- VP UBND tỉnh; 
- Như trên; 

- Các đ/c lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị liên quan thuộc Sở; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 
- Website Sở, CCTTBVTV; 
- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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