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V/v Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Nam Định, ngày     tháng 5  năm 2020 

Kính gửi:  

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

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

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

nghiệp & PTNT các huyện, thành phố; đến nay toàn bộ diện tích lúa Xuân của tỉnh 

đã đang vào chắc và chín sữa, một số diện tích lúa sớm sắp cho thu hoạch. Theo dự 

báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương: trong thời gian tới thời tiết có khả 

năng diễn biến không thuận lợi, nắng nóng gay gắt, mưa dông, lốc xuất hiện nhiều, 

vì vậy có thể gây ảnh hưởng lớn tới kết quả sản xuất vụ Xuân 2020. 

Để giành thắng lợi sản xuất vụ Xuân và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản 

xuất vụ Mùa, vụ Đông 2020; Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND, phòng Nông 

nghiệp & PTNT các huyện, thành phố quan tâm tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một 

số nội dung sau:  

1. Triển khai tổ chức rút nước trước khi thu hoạch từ 7-10 ngày đối với trà lúa 

sắp thu hoạch. Đối với trà lúa đang chín sữa cần giữ nước trên ruộng để hạn chế tác 

động của nắng nóng.  

2. Tiếp tục tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời 

các đối tượng sâu bệnh hại lúa cuối vụ, nhất là rầy nâu đối với những trà lúa đang 

vào chắc và chín sữa. Tuyên truyền, phát động nông dân tự kiểm tra đồng ruộng 

để xác định và khoanh vùng những nơi, những diện tích nhiễm rầy mật độ cao; 

chú ý kiểm tra ở những vùng thường xuyên bị nhiễm rầy ở các vụ trước để phun 

trừ kịp thời cho những diện tích có mật độ rầy ≥ 50 con/khóm (≥2.000 con/m2) 

khi rầy ở tuổi 1-3. Đối với diện tích lúa chín trên 80% mà có mật độ rầy cao, nên 

khẩn trương gặt “chạy rầy”. 

3. Tranh thủ thời tiết, huy động mọi lực lượng lao động, phương tiện khẩn 

trương thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã chín và các cây màu vụ Xuân 

với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. 

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông. Tăng cường 

tuyên truyền, động viên các hộ nông dân không đốt rơm rạ hoặc xả rơm rạ xuống 

kênh mương gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy; huy động lực lượng, 

phương tiện, máy móc tổ chức làm đất nhanh “càng sớm - càng tốt” ngay sau khi thu 

hoạch lúa Xuân. Thực hiện cày bừa kỹ, làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để hạn 

chế nguồn bệnh lùn sọc đen. 

5. Chỉ đạo các xã, thị trấn và HTXNN khẩn trương nhập đủ giống lúa trong 

cơ cấu và phân bón để cung ứng cho các hộ nông dân. Quản lý chặt chẽ cơ cấu 

giống lúa Mùa, quyết liệt chỉ đạo các xã, thị trấn và hướng dẫn các hộ nông dân hạn 

chế cấy giống Bắc thơm số 7 trong vụ Mùa; sử dụng các giống lúa chất lượng cao 



như TBR279, TBR225, M1-NĐ, BC15 kháng đạo ôn, LP5, Nếp 97, QR1, NĐ5, 

HDT10, Nếp Hưng Yên, Lộc Trời 183, Hana 112, … thay thế giống Bắc thơm số 7; 

hạn chế tối đa việc gieo sạ trong vụ Mùa 2020. 

6. Tăng cường kiểm tra thị trường cung ứng giống lúa và vật tư nông nghiệp; 

kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Trên đây là một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; Sở Nông 

nghiệp & PTNT trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                
- Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh PTK;      để b/c                                     
- VP UBND tỉnh;                                                 
- Như kính gửi; 
- 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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