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Phù Ninh, ngày 10

V/v tuyên truyền chỉ đạo sản xuất
vụ mùa, vụ đông năm 2020

Kính gửi:

- UBND các xã, thị trấn
- Đài truyền thanh huyện

Thực hiện Kế hoạch số: 76/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND
huyện về sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020 và tình hình thực tế sản xuất nông
nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020;
Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu:
- Đài Truyền thanh huyện sắp xếp thời lượng phát thanh để tuyên truyền kế
hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020 (có bản tin kèm theo).
- UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và tích cực tuyên truyền vận động bà
con nông dân phấn đấu gieo cấy hết diện tích theo kế hoạch.
Thời gian tuyên truyền bước 1 tập trung từ ngày 10 – 25/6/2020. Đây là nhiệm
vụ chính trị quan trọng, yêu cầu Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn quan
tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, PCT;
- Trạm khuyến nông;
- CPVP;
- Lưu VT;
(Người STVB: N.T.H.Thơm)
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Đào Ngọc Thắng

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN SẢN XUẤT
VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2020
Sản xuất lương thực là ngành quan trọng nhất của nông nghiệp; đặc biệt trong
bối cảnh hiện nay, khi dịch Covid- 19 đang phát triển và chưa có dấu hiệu dựng lại
trên lại trên người, dịch tả lợn Châu Phi đang tiềm ẩn nguy cơ tái phát trở lại. Bên
cạnh vụ chiêm xuân là vụ sản xuất chính, sản xuất vụ mùa, vụ đông cũng là các vụ
sản xuất quan trọng, góp phần đảm bảo lương thực, giải quyết việc làm, tăng thu
nhập cho các hộ nông dân. Tuy nhiên trong những năm gần đây tình trạng người
dân bỏ sản xuất vụ mùa, vụ đông ngày càng nhiều, diện tích cây vụ mùa, vụ đông có
xu hướng ngày càng giảm. Nguyên nhân do vụ mùa, vụ đông là vụ chịu ảnh hưởng
rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu như nắng nóng trên diện rộng, lượng mưa thấp, sâu
hại dịch bệnh phát sinh, phát triển nhiều, ảnh hưởng đến năng suất; thu nhập từ sản
xuất vụ mùa, vụ đông không cao.
Song để đảm bảo an ninh lương thực và phát huy hết tiềm năng đất sản
xuất nông nghiệp. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số: 76/KH-UBND ngày
05 tháng 6 năm 2020 về sản xuất vụ mùa, vụ đông với các chỉ tiêu kế hoạch cụ
thể sau:toàn huyện gieo trồng cây lúa diện tích 1.000ha, trong đó diện tích lúa
lai 400ha (chiếm 40% diện tích gieo cấy), lúa chất lượng cao 400 ha (chiếm 40%
diện tích gieo cấy), năng suất 47 tạ/ha, sản lượng 4.700 tấn. Cây ngô diện tích
1.190ha (vụ hè thu 460ha, năng suất 49 tạ/ha; sản lượng 2.254 tấn, vụ đông
730ha; năng suất 51,5 tạ/ha; sản lượng 3.760 tấn). Rau các loại diện tích vụ mùa
200 ha, diện tích vụ đông 290 ha, năng suất 160 tạ/ha, sản lượng 7.840 tấn.
Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND huyện yêu cầu UBND các
xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: Thông
qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh của các xã, thị
trấn và các hội nghị, tập huấn tuyên truyền sâu rộng về sản xuất vụ mùa, vụ
đông năm 2020, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ vụ. Tập trung phổ biến các chủ
trương, chính sách của tỉnh, của huyện; các thông tin về diễn biến tình hình thời
tiết; giới thiệu các loại giống mới, các mô hình sản xuất có hiệu quả mang lại
kinh tế cao …Tiếp tục tuyền truyền, khuyến khích nông dân dồn đổi ruộng đất
gắn với xây dựng cánh đồng một giống để áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật,
đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đẩy mạnh chỉ đạo chuyển đổi đất lúa kém hiệu
quả sang sản xuất cây màu Hè, Hè Thu, vụ Đông lấy hiệu quả kinh tế trong sản

xuất để phát triển bền vững; chú trọng và mở rộng các cây trồng theo lợi thế của
từng địa phương như dưa, bí, ngô nếp, ngô ngọt, đậu đỗ, ớt, bí xanh, khoai tây,
rau chất lượng cao... Tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện đúng theo hướng dẫn bố trí
cơ cấu giống và thời vụ cây trồng vụ mùa, vụ đông năm 2020; phân công cán bộ
theo dõi chặt chẽ, sát sao diễn biến thời tiết, sâu bệnh hại để kịp thời phát hiện,
xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, giảm thiểu tối đa
thiệt hại cho bà con nông dân.
Riêng đối với cây lúa phấn đấu để cơ cấu chung toàn huyện đạt 40% diện
tích trà mùa sớm, 60% diện tích trà mùa trung, cụ thể: Trà mùa sớm (40% diện
tích): Bố trí trên chân đất vàn cao, vàn để sau khi thu hoạch lúa trồng cây vụ
đông ưa ấm. Sử dụng các giống lúa lai: Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, TH 3-4, TH 35; lúa thuần: Khang dân đột biến, Thiên ưu 8, HT1, TBR225, J01, QR15; thời
gian gieo mạ từ ngày 5 - 10/6, tuổi mạ 10 - 12 ngày (SRI 7 - 10 ngày); thời vụ
gieo thẳng từ ngày 10 - 15/6. Dự kiến thu hoạch từ ngày 20 - 30/9. Trà mùa
trung (60% diện tích): Bố trí trên chân đất vàn, vàn thấp. Sử dụng các giống lúa
Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, CT 16, TH 3-4, Khang dân đột biến, Thiên ưu 8, HT1,
J02,… gieo từ ngày 15 - 20/6, tuổi mạ 10 - 12 ngày (SRI 7 - 10 ngày); trên
những chân đất chủ động tưới tiêu, thời vụ gieo từ ngày 15 - 25/6. Dự kiến thu
hoạch từ ngày 01 - 15/10. Duy trì diện tích gieo cấy giống lúa lai chiếm 40%
diện tích gieo cấy, mở rộng diện tích lúa chất lượng cao phấn đấu đạt 400 ha
(chiếm 40%). Sử dụng các giống đảm bảo chất lượng, có khả năng chống chịu
tốt một số đối tượng sâu bệnh hại, đặc biệt với rầy và bệnh bạc lá. Chủ động
gieo tăng 5 - 10% mạ ở trà cuối và chuẩn bị thóc giống ngắn ngày để dự phòng
khi thời tiết bất thuận gây úng ngập làm chết mạ, chết lúa; hướng dẫn nông dân
gieo mạ thưa để có cây mạ khỏe. Đối với chân ruộng dộc, đất chua khuyến cáo
nông dân tập trung ưu tiên sử dụng giống lúa lai để gieo cấy vì các giống lúa lai
có khả năng chống chịu và sinh trưởng phát triển tốt hơn. Mở rộng diện tích
thâm canh lúa cải tiến (SRI) toàn phần trên chân đất chủ động tưới tiêu. Sử dụng
các loại phân bón đã được công nhận lưu hành, đảm bảo hiệu quả, theo nguyên
tắc 4 đúng: Đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách bón. Tăng
cường sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ sau thu hoạch lúa Xuân,
sử dụng phân vi sinh, phân hữu cơ vi sinh, tăng cường bón lót vôi, làm đất kỹ để
tránh ngộ độc hữu cơ, ngộ độc phèn, nâng cao độ phì cho đất. Bón cân đối phân
đạm, lân và kali với phương châm bón lót sâu, thúc sớm. Khuyến cáo tăng
cường sử dụng phân bón có tác dụng cải tạo đất đặc biệt trên những chân đất

xấu, nghèo mùn, chua mặn, thành phần cơ giới nhẹ. Áp dụng các biện pháp quản
lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng (IPM); chủ động làm tốt công tác dự tính, dự
báo sớm và có kế hoạch phòng chống các đối tượng sâu, bệnh gây hại cây trồng.
Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng đảm
bảo hiệu quá kinh tế và bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng; Kiểm tra việc
thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định của pháp luật.
Tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp diệt chuột tập trung để bảo vệ sản
xuất. Tưới nông mặt ruộng, điều tiết nước hợp lý theo từng giai đoạn sinh
trưởng của cây lúa. Chủ động tưới tiêu, không để úng, hạn xảy ra, làm tốt việc
khơi thông dòng chảy.
Để đạt được kết quả theo mục tiêu kế hoạch đề ra cần có sự chung tay của
các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn,
tuyên truyền đến các hộ nông dân thực hiện tốt các nội dung trên để sản xuất vụ
mùa, vụ đông năm 2020 đạt thắng lợi./.

