
 

 

                 

Kính gửi:   

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng NN và PTNT, 

Trạm Trồng trọt và BVTV, Trạm Khuyến nông, Xí 

nghiệp thủy nông Thanh Thủy; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, các địa phương đang tập trung triển khai gieo trồng cây vụ Mùa, 

tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, tiến độ sản xuất ở một số địa phương còn chậm so 

với kế hoạch, một số xã, thị trấn, chưa triển khai, chỉ đạo nông dân làm đất (Sơn 

Thủy, Hoàng Xá, Thị trấn Thanh Thủy…). Một số hộ dân do tâm lý được mùa vụ 

Chiêm xuân không muốn sản xuất vụ Mùa. Mặt khác muốn rút ngắn thời gian làm 

đất, làm mạ không ủ lúa mà gieo trực tiếp trên nền đất khô không đúng kỹ thuật..), 

trong khi thời vụ gieo cấy vụ Mùa đã đến, cần phải hết sức khẩn trương. Để đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch gieo cấy lúa Mùa đúng khung lịch thời vụ. 

UBND huyện yêu cầu: Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với các Phòng, đơn vị chuyên môn. 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các phòng, ngành 

chức năng của huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh 

doanh giống, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện không để tình trạng lợi 

dụng tăng giá bán hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng, phát hiện kiệp thời 

và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời phân công cán bộ đi cơ sở 

để phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, nắm bắt tình hình sản xuất có biện 

pháp chỉ đạo kịp thời. 

- Trạm Khuyến nông huyện làm tốt công tác cung ứng giống, vật tư cho 

sản xuất vụ Mùa tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực 

hiện đúng quy trình ngâm, ủ, gieo mạ, làm đất đúng qui trình kỹ thuật, đặc biệt 

đối với giống chất lượng cao nhằm tăng tỷ lệ nảy mầm, gieo mạ thưa... 

- Trạm Trồng trọt và BVTV huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo, hướng dẫn nông dân kỹ thuật làm đất, thâm canh mạ, lúa cải tiến SRI, làm tốt 

công tác điều tra, dự tính, dự báo phát hiện sớm và chỉ đạo, hướng dẫn phun trừ 

kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng vụ Mùa, đảm bảo an toàn cho sản 

xuất. 
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- Xí nghiệp Thủy nông Thanh Thủy chủ động kiểm tra, tu sửa các hệ thống 

máy bơm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Đồng thời căn cứ vào 

khung lịch thời vụ sản xuất vụ Mùa 2022 để điều tiết nước cho tất cả các xã có 

nhu cầu sử dụng nguồn nước do xí nghiệp thủy nông quản lý đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động nông dân về thời vụ gieo cấy 

và huy động tối đa các phương tiện máy móc, trâu, bò, nhân lực để đẩy nhanh 

tiến độ làm đất, gieo cấy lúa Mùa, đặc biệt tập trung ưu tiên làm đất, cấy lúa trà 

mùa sớm đảm bảo đúng khung lịch thời vụ; chỉ đạo hướng dẫn nông dân làm 

đất kỹ gieo mạ, cấy lúa đúng qui trình kỹ thuật, tăng cường sử dụng chế phẩm vi 

sinh để xử lý gốc rạ, tăng cường bón lót vôi bột, phân hữu cơ nhằm hạn chế tình 

trạng cây lúa bị bệnh sinh lý, ngộ độc sau gieo cấy…; thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời có hiệu quả các đối tượng sâu 

bệnh hại, lưu ý các đối tượng: Chuột, bệnh sinh lý, rầy lưng trắng (bệnh lùn sọc 

đen),…gây hại trên diện tích lúa mới cấy; sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô. 

- Tiếp tục chỉ đạo, vận động nông dân liên kết sản xuất thành vùng tập 

trung, áp dụng đồng bộ các TBKT (SRI, IPM, ICM...); tạo điều kiện thuận lợi 

cho các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp mở rộng các loại hình dịch vụ nhất là 

dịch vụ cung ứng giống, vật tư, dịch vụ bảo vệ thực vật giảm chi phí đầu tư. 

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh giống, 

phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn quản lí. 

- Đối với những diện tích canh tác không thuận lợi (đất cao hạn) chỉ đạo 

chuyển đổi theo hướng hàng hóa, đa dạng cây trồng: ngô ngọt, ngô nếp, ngô sinh 

khối, đậu đỗ, rau các loại có giá trị kinh tế cao, bố trí trồng rải vụ tránh dư thừa 

gắn với liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. 

- Đối với các xã, thị trấn có công trình thuộc xí nghiệp Thủy nông cần phải 

chủ động phối hợp để điều tiết nước tiết kiệm, phù hợp đảm bảo phục vụ sản xuất 

cho cả vụ Mùa. Các xã, thị trấn không có công trình thuộc xí nghiệp Thủy nông 

phải chủ động giao nhiệm vụ cho các HTX dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi nạo vét 

kênh mương, cửa khẩu, sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị để đảm bảo bơm 

tưới, tiêu kịp thời phục vụ sản xuất, làm đất, gieo cấy và nước tưới dưỡng lúa. 

Những xã, thị trấn để diện tích bỏ hoang hóa không gieo trồng hết diện 

tích vụ Mùa 2022 thì người đứng đầu: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị 

trấn chịu trách nhiệm trước Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện về công 

tác chỉ đạo điều hành sản xuất của địa phương mình. 



3. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện:  

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia sản 

xuất hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2022, đồng thời thực hiện làm đất, 

gieo trồng, chăm sóc, bón phân đầy đủ đúng quy trình kỹ thuật; thường xuyên 

kiểm tra, thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời, hiệu quả các đối 

tượng sinh vật hại. Tăng cường việc giám sát, tố giác và đề nghị với cơ quan 

chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về buôn bán, vận chuyển 

giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, các trường hợp lợi 

dụng nâng giá để trục lợi.  

Yêu cầu: Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện ./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện (Ô.Tân); 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn (biết chỉ đạo); 

- Như trên; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông; 

- CVP, các PCVP 

- Lưu: VT. 
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CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dương Quốc Lâm 
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T

T 
Tên xã, TT 

Cây lúa  Cây ngô  Cây rau 
Cây 

màu 

(Cây 

lạc, 

đậu 

đỗ, cỏ 

và các 

cây 

trồng 

khác) 

(ha) 

Tổng 

DT 

KH 

(ha) 
Diện 

tích (ha) 

Diện 

tích 

lúa 

chất 

lượng 

cao 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

1 Tu Vũ 40 40 55 220 105 53 557 55 125 688 25 225 

2 Đồng Trung 85 85 55 468 156 53 819 35 125 438 50 326 

3 Hoàng Xá 15 10 55 83 18 52 94 10 120 120 14 57 

4 Sơn Thủy 20 15 55 110 7 52 36 15 121 182 7 49 

5 Đoan Hạ 40 40 55 220 35 53 184 35 125 438 5 115 

6 Bảo Yên 15 15 55 83 9 53 47 40 125 500 7 71 

7 Thị trấn  30 28 55 165 10 52 52 10 124 124 3 53 

8 Tân Phương 8 6 55 44 6 52 31 10 122 122 7 31 

9 Thạch Đồng 0 0 0 0 15 52 78 10 122 122 8 33 

10 Xuân Lộc 157 139 55 864 12 52 62 20 125 250 9 198 

11 Đào Xá 40 32 55 220 27 52 140 30 122 366 10 107 

  Tổng 450 410 55, 2.475 400 52,51 2.100,5 270 124 3.348 145 1.265 
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