
1 

 

 UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

Số:       /SNN-CCTTBVTV 

V/v Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ thu Xuân - làm Mùa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Nam Định, ngày     tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi: 

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

huyện, thành phố; 

- Các Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi. 

Qua kiểm tra của Sở Nông nghiệp & PTNT và báo cáo của phòng Nông 

nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; đến nay toàn tỉnh đã cơ bản 

thu hoạch xong lúa Xuân (>90% diện tích) và thu hoạch rau, màu vụ Xuân đạt 

67%DT. Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương: do chuyển mùa 

nên thời tiết trong thời gian tới sẽ diễn biến không thuận lợi, nhất là mưa dông, 

lốc xuất hiện nhiều; vì vậy có thể gây ảnh hưởng lớn đến Kế hoạch triển khai sản 

xuất vụ Mùa. 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2021; Sở 

Nông nghiệp & PTNT trân trọng đề nghị UBND, phòng Nông nghiệp & PTNT 

các huyện, phòng Kinh tế thành phố; các Công ty TNHH một thành viên 

KTCTTL tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với sản xuất vụ Xuân 2021: 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn những diện tích 

lúa và các cây màu vụ Xuân còn lại. Tuyên truyền, vận động các hộ nông dân không 

đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, không xả rơm rạ xuống 

kênh mương gây ách tắc dòng chảy; Tuyệt đối không được phơi lúa, phơi rơm rạ trên 

đường giao thông theo Công văn số 366/UBND-VP3 ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định. 

2. Đối với sản xuất vụ Mùa 2021:  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông. Tổ chức lấy 

nước sớm, huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để làm đất nhanh ngay sau khi 

thu hoạch lúa Xuân. Thực hiện cày bừa kỹ, vệ sinh đồng ruộng và kênh mương để 

phòng chống bệnh lùn sọc đen và lúa cỏ. Thường xuyên giữ đủ nước trong ruộng để 

thúc đẩy quá trình phân hủy xác thực vật, hạn chế ngộ độc hữu cơ với lúa Mùa, nhất là 

những vùng xuất hiện lúa cỏ trong vụ Xuân 2021. Sử dụng các chế phẩm vi sinh như: 

AT-YTB, Sumitri, Hidano,… để phân hủy nhanh phế phụ phẩm tại đồng ruộng, kết 

hợp ngâm dầm cho thối gốc rạ, hạt lúa cỏ, không để gốc lúa cỏ tái sinh trở lại. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn và HTXNN khẩn trương nhập đủ lượng giống lúa và 

phân bón phục vụ sản xuất vụ Mùa, để cung ứng cho nông dân. UBND các xã, thị 

trấn quản lý chặt chẽ cơ cấu giống lúa Mùa 2021 theo định hướng của tỉnh, huyện.  

- Chủ động liên hệ với các Doanh nghiệp để phối hợp triển khai xây dựng các 

mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ các nông sản hàng hóa. 

Trước hết, tập trung nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa chất lượng 

cao, cây vụ Đông và cây dược liệu trên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
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3. Tổ chức gieo các trà mạ Mùa đảm bảo đúng lịch thời vụ. Hướng dẫn các 

xã, thị trấn xử lý giống, gieo, chăm sóc, bảo vệ các trà mạ theo đúng quy trình đã 

được Sở Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong 

trước ngày 20/7. 

4. Các Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi tổ chức lấy nước phục 

vụ sản xuất kịp thời theo lịch đã xây dựng; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng 

chống úng, hạn phục vụ sản xuất.  

5. Tăng cường kiểm tra thị trường cung ứng giống lúa, phân bón; kiên quyết 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./. 

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; CCTTBVTV; 
- Lưu: VT, Chi cục TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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