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    Kính gửi: 

      - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

  - Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

  - Trạm Khuyến nông; 

  - UBND các xã, Thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 635/SNN-TTBVTV, ngày 15/3/2018 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo chăm sóc lúa Đông Xuân và triển khai 

kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2018. 

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, để đảm bảo lúa vụ Đông xuân 

2017-2018 sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất cao và triển khai sản xuât lúa 

vụ Hè Thu 2018 đạt hiệu quả, UBND huyện Châu Thành đề nghị Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTV, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo một số nội dung sau: 

a) Đối với diện tích lúa vụ Đông Xuân 2017-2018  

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật chăm sóc lúa, bón phân cân đối theo khuyến cáo, thường xuyên theo 

dõi tình hình phát sinh, phát triển dịch hại trên đồng và có biện pháp phòng trị kịp 

thời.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nếu xuất hiện các trận mưa lớn trái 

mùa gây ngập úng và đổ ngã cho cây lúa phải tập trung các phương tiện bơm thoát 

nước nhanh chóng và thu hoạch kịp thời diện tích đã chín với phương châm “xanh 

nhà hơn già đồng”. Sau khi thu hoạch xong, khẩn trương tiến hành công tác vệ sinh 

đồng ruộng, dọn sạch rơm rạ và tàn dư cây trồng. 

- Thống kê kịp thời diện tích, năng suất, giá bán lúa vụ Đông Xuân 2017-

2018 để báo cáo về Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trạm Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật.  

b) Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2018 

- Đối với diện tích lúa vụ Hè Thu gieo sạ sớm: tuyên truyền , hướng dẫn kỹ 

thuật ngay từ đầu vụ, đảm bảo đủ nước tưới cho cây lúa, áp dụng đúng cơ cấu 

giống, tăng khả năng chống chịu ngay từ giai đoạn đầu. 
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- Đối với diện tích Hè Thu chưa gieo sạ:  

+ Khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch thời vụ, xuống giống đồng loạt, tập 

trung theo từng vùng, từng cánh đồng. 

+ Thông báo, vận động dân tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng, giãn vụ ít 

nhất 3 tuần để cách ly nguồn dịch hại. 

+ Hướng dẫn nông dân sạ thưa với lượng giống từ 80-100 kg/ha, sạ lan hay 

bằng công cụ sạ hàng. 

+ Thời vụ: Dự kiến bố trí lịch xuống giống vụ Hè Thu 2018 như sau: 

Đợt 1: 10-14/4/2018 (AL 28-29/02) 

Đợt 2: 08-15/5/2018 (AL 23-30/3) 

+ Cơ cấu giống: OM 3536, IR 50404, OM 4900, OM 576. Ngoài ra có thể 

sử dụng một số loại giống ngắn ngày như: OM 5451, Om 2517, OM 6976. 

- Chỉ đạo các ban ngành trên địa bàn: 

+ Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện và xử lý kịp thời các dịch hại 

trên diện rộng. 

+ Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào 

sản xuất: giống lúa xác nhận trở lên, 1 phải 5 giảm, cơ giới hóa trong sản xuất và 

thu hoạch, …  

+ Chủ động các phương án tiêu thoát nước đề phòng mưa lớn bất thường. 

2. Trạm Khuyến nông 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo nông dân sản xuất theo 

lịch thời vụ, cơ cấu giống; hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc lúa nhằm đảm bảo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017-2018 và vụ Hè 

Thu 2018 đạt hiệu quả cao.  

3. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Hướng dẫn, theo dõi tình hình sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân 2017-2018 

và triển khai kế hoạch vụ Hè Thu 2018. 

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại 

để phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch hại phát sinh. 

Tổng hợp, thống kê kịp thời tình hình, tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2017-

2018 và vụ Hè Thu 2018 báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nông nghiệp và 

PTNT) và Chi cục Trồng trọt và BVTV theo đúng quy định. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi tình hình sản xuất, 

thu hoạch vụ Đông Xuân 2017-2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 

2018 đạt hiệu quả cao. 
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Theo dõi chặt chẽ diễn biến trên đồng ruộng để có hướng tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo và xử lý kịp thời theo tình hình thực tế.  

Phối hợp cùng Trạm Trồng trọt và BVTV và Trạm khuyến nông tổng hợp, 

thống kê kịp thời tình hình, tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2017-2018 và vụ Hè 

Thu 2018 báo cáo UBND huyện và Chi cục Trồng trọt và BVTV. 

Trên đây là một số nhiệm vụ cấp bách cần tập trung thực hiện, đề nghị 

UBND các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong 

quá trình chỉ đạo triển khai nếu có vấn đề vướng mắc khó khăn đề nghị các xã, thị 

trấn và các cơ quan có liên quan phản ảnh về để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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