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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:            /BC-SNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO NHANH
Tình hình sản xuất lúa và đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng

của đợt rét từ 19/02/2022 đến 21/02/2022

1. Tình hình thời tiết
Do ảnh hưởng của đợt không khí nặng tăng cường từ đêm ngày 18 đến 

rạng sáng ngày 19/2/2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra rét đậm rét hại, có mưa 
rào. Tổng lượng mưa trung bình toàn tỉnh từ ngày 18-21/02/2022 là 85mm, tập 
trung chủ yếu vào hai ngày 19-20/02/2022. Những địa phương có tổng lượng 
mưa trên 60 mm tập trung ở một số huyện: Bình Giang, Chí Linh, Nam 
Sách,…Nhiệt độ trung bình ngày từ ngày 19 đến ngày 21/02/2022): là 8-13oC.

Theo dự báo, thời tiết vẫn tiếp tục rét đậm rét hại và từ ngày 23/2/2022, 
sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên nhiệt độ ban đêm vẫn dưới 10oC sẽ ảnh hưởng đến 
sinh trưởng, phát triển của lúa và ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy ở các địa 
phương.

2. Tiến độ gieo cấy lúa xuân 2022
Theo báo nhanh của các huyện, thành  phố, thị xã, đến ngày 21/2/2022, 

toàn tỉnh đã gieo cấy được 45.500 ha (tương đương 83% kế hoạch). Trong đó: 
Diện tích gieo cấy bằng mạ dược: 7.000 ha (chiếm 15% diện tích đã gieo cấy); 
diện tích gieo cấy bằng mạ sân, mạ dầy xúc, cấy máy: 22.500 ha, (chiếm 50% 
diện tích đã gieo cấy); diện tích gieo thẳng: 16.000ha (chiếm 35% diện tích đã 
gieo cấy). Huyện Nam Sách và thị xã Kinh Môn có tiến độ gieo cấy chậm do 
thu hoạch hành tỏi muộn.

3. Công tác cảnh báo, chỉ đạo khắc phục ảnh hưởng của đợt rét 
đậm, rét hại tăng cường

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 17/2/2022 Ban chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công văn số 
07/PCTT&TKCN - VP gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn các huyện, thành phố, thị xã và các Sở ngành có liên quan chỉ đạo tập trung 
thực hiện một số giải pháp ứng phó với thiên tai do không khí lạnh tăng cường 
gây ra. Ngày 17/2/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt 
và BVTV ban hành Công văn số 24/TTBVTV-NV tăng cường chỉ đạo, hướng 
dẫn phòng chống rét cho lúa Đông Xuân 2022.
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Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn và Sở Nông nghiệp và PTNT, nhiều địa phương cũng đã ban hành 
coogn văn chỉ đạo tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống rét cho cây 
trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân 2022.

4. Sơ bộ đánh giá mức độ ảnh hưởng của đợt rét đậm rét hại từ ngày 
19/2/2022 đến thời điểm hiện tại

- Bước đầu uớc tính diện tích lúa mới cấy bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, 
rét hại: khoảng 20.500 ha. Trong đó, 

+ Diện tích phải gieo cấy lại ước trên 1.000 ha (chủ yếu là những diện tích 
mới cấy, gieo vãi sau ngày 15/02/2022, tập trung ở Nam Sách, Cẩm Giàng, Chí 
Linh, Bình Giang, Thanh Miện,...). 

+ Diện tích phải dặm lại để đảm bảo mật độ do chết chòm, chết khoảng: 
ước khoảng 3.000ha;

+ Diện tích phải chăm sóc, phục hồi do bị ảnh hưởng do ngập, úng cục bộ 
của đợt rét đậm rét hại: khoảng 3.095ha (tập trung ở Bình Giang 500ha, Nam 
Sách 200ha, Chí Linh 985ha, Ninh Giang 400ha, Thanh Miện 800ha, TP Hải 
Dương 20ha, Cẩm Giàng 80ha,...).

+ Diện tích phải chăm sóc, phục hồi do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại:  
khoảng 13.500ha (chủ yếu diện tích gieo thẳng và cấy bằng mạ sân, mạ dầy 
xúc, cấy máy sau ngày 10/2/2022, lúa chưa bén rễ hồi xanh).

- Diện tích gieo cấy trước ngày 10/02/2022 ước tính khoảng 25.000ha, 
(tương đương 55% diện tích đã gieo cấy) hiện nay lúa đã bén rễ, hồi xanh nên 
ít bị ảnh hưởng nặng do nhiệt độ thấp dưới 15oC.

5. Giải pháp chỉ đạo, khắc phục nhanh trong thời gian tới
- Đối với diện tích bị ngập úng: Hệ thống thủy lợi nhanh chóng tiêu thoát 

nước cho toàn bộ diện tích bị ngập úng để cây lúa nhanh hồi phục, huy động 
bơn điện, bơm dầu thoát nước diện tích ngập cục bộ.

- Đối với những diện tích lúa mới gieo cấy bị ảnh hưởng: Chỉ đạo bà con 
nông dân thường xuyên thăm đồng, khơi thoát nước và kiểm tra khả năng hồi 
phục của cây lúa để có biện pháp khắc phục kip thời:

+ Với những diện tích phải gieo cấy lại (thiệt hại trên 70%): Khẩn 
trương chuẩn bị, ngâm ủ các giống ngắn ngày dự phòng (P6 ĐB, KD18, BT7, 
Q5,...) để gieo cấy lại khi thời tiết ấm lên, nhiệt độ trên 15oC. Thời vụ gieo cấy 
có thể kéo dài đến 05/3/2022.

+ Với những diện tích có khả năng khôi phục nhưng bị chết khoảng, chết 
chòm: khi thời tiết ấm khẩn trương tỉa dặm để đảm bảo mật độ.
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+ Duy trì mực nước nông thường xuyên từ 2-3 cm và láng mặt đối với 
diện tích lúa mới gieo thẳng để chống rét, giữ ấm cho lúa với phương châm 
“lấy nước làm áo”; không để lúa chết úng hoặc chết khô do thiếu nước. 

+ Bón tro bếp, phân chuồng ủ mục, phun bổ sung phân lân, kali qua 
lá,...để tăng khả năng chống rét cho lúa; tuyệt đối không bón thúc đạm cho lúa 
khi thời tiết vẫn còn rét đậm, rét hại. 

+ Lưu ý: tiếp tục gieo cấy, chăm sóc khi thời tiết ấm dần nhiệt độ trung 
bình ngày trên 15 0C để đảm bảo kế hoạch diện tích đề ra.

 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Lưu VT, TTBVTV./.

                   KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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