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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:              /SNN-TTBVTV
V/v Tăng cường chỉ đạo khôi phục 
sản xuất bị ảnh hưởng do rét đậm, 

rét hại từ ngày 19 - 22/2/2022 gây ra

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

              Hải Dương, ngày      tháng      năm 2022

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
                

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, 
thành phố, đến ngày 24/2/2022 toàn tỉnh đã gieo cấy được 86,8% diện tích. 
Trong đó, diện tích cấy mạ dược 5.785 ha; mạ sân 19.383ha; cấy máy 3.953ha; 
gieo vãi 18.634ha. Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy, một số diện tích 
cấy mạ non, gieo vãi sau ngày 10/02/2022, bị ảnh ảnh hưởng của đợt rét đậm 
rét hại gây ra (từ ngày 19-22/02/2022). Đặc biệt, diện tích gieo vãi từ ngày 13-
17/02/2022 trên chân đất vàn, vàn cao, đất cát pha, giữ nước kém bị ảnh hưởng 
nặng, có nguy cơ phải gieo cấy lại. 

Theo lịch gieo cấy của tỉnh, toàn tỉnh phấn đấu kết thúc gieo cấy trong 
tháng 02/2022. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Tỉnh, trong 
những ngày tới thời tiết tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; 
nhiệt độ có xu hướng tăng dần, nhưng vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1,5- 
2,0 oC, không thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển của lúa. Để chủ động đối phó 
với tình hình thời tiết bất lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công việc và giải 
pháp sau:

1. Về lịch gieo cấy: các địa phương chủ động điều chỉnh và có thể kéo dài 
lịch thời vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2022 đến ngày 05/3/2022 để đảm bảo cho 
lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, giảm thấp nhất ảnh hưởng bất lợi do thời tiết 
cực đoan có thể tiếp tục xảy ra.

2. Các giải pháp chỉ đạo khôi phục sản xuất lúa do ảnh hưởng của đợt 
đậm, rét hại từ ngày 19-22/02/2022.

2.1. Đối với diện tích lúa, mạ chưa gieo cấy:
- Đối với diện tích mạ chưa cấy, chất lượng mạ tốt: Mở dần nilon khi trời 

nắng ban ngày và che đậy lại ban đêm, đồng thời bón tro bếp, phân chuồng ủ mục 
chống rét cho mạ hoặc phun một số chế phẩm sinh học như KH, PenacP, siêu 
lân… để giúp mạ ra nhiều rễ trắng, tăng khả năng chống chịu. Tuyệt đối không 
bón đạm, NPK cho mạ.  Khi thời tiết ấm dần, mạ hồi phục ra rễ trắng, nhiệt độ 
trung bình trên 15oC tiếp tục cấy hết diện tích trong khung thời vụ.

- Đối với diện tích mạ chưa cấy nhưng bị ảnh hưởng của rét, không có khả 
năng phục hồi: khẩn trương ngâm ủ thóc giống bằng các giống ngắn ngày (Q5, 
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Khang dân 18, Bắc thơm 7, HN6,...), gieo bổ sung trên nền đất cứng để cấy lại đủ 
diện tích.   

2.2. Đối với diện tích lúa đã gieo cấy nhưng bị ảnh hưởng nặng, khó có khả 
năng phục hồi: Khẩn trương kiểm tra, thống kê diện tích bị ảnh hưởng nặng và 
chỉ đạo, hướng dẫn nông dân kịp thời ngâm ủ giống lúa ngắn ngày (HN6, KD18, 
BT7, Q5,...) để gieo vãi trên chân cao, vàn hoặc gieo mạ sân để cấy chân trũng.

2.3. Đối với diện tích lúa đã gieo cấy nhưng đến nay chưa bị ảnh hưởng 
hoặc ảnh hưởng nhẹ do rét đậm, rét hại: 

- Điều tiết nước hợp lý, cung cấp đủ nước, 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, 
gữi ấm cho lúa với phương châm “lấy nước làm áo”. Tuyệt đối 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.

- Khi thời tiết ấm, lúa bén rễ, hồi xanh, kịp thời bón thúc cho lúa, với phương 
châm bón đủ, cân đối, bón sớm, tập trung, bón thêm phân kích thích phát triển rễ 
để lúa phục hồi nhanh, cung cấp đủ nước tưới dưỡng, san tỉa vãi và phòng trừ sâu 
bệnh cho lúa kịp thời,... để lúa sinh trưởng phát triển tốt. Lưu ý: không bón thúc 
đạm cho lúa khi nhiệt độ trung ngày thấp dưới 150C. 

2.4. Đối với diện tích cây vụ đông chưa thu hoạch: Khẩn trương thu hoạch 
hết diện tích (chủ yếu là hành, tỏi) còn lại trên diện tích cấy lúa Xuân. Vệ sinh 
đồng ruộng và làm đất, gieo cấy lúa kịp thời vụ. 

3. Chỉ đạo UBND các xã, phường: thống kê, tổng hợp đầy đủ, chính xác 
diện tích lúa, cây vụ đông (chủ yếu là hành tỏi) bị thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại 
từ ngày 19-21/2/2022 gây ra. Trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ thiệt hại cho nông 
dân theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/1/2017 của Chính phủ ban hành 
Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi  phục vùng 
sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Báo cáo kết quả thống kê thiệt hại và 
hỗ trợ về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 
Bộ nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo các công việc cấp bách trên để 
đảm bảo kế hoạch sản xuất chiêm xuân 2021-2022./.
                                                                                                                     

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Cục Trồng trọt – Bộ NN và PTNT; (để BC)
- LĐ UBND tỉnh; (để BC)
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh; (để BC)
- Lãnh đạo Sở;       
- Đài PTTH tỉnh; Báo Hải Dương; (để đưa tin, tuyên truyền);
- Phòng NN&PTNT/Kinh tế; TTDVNN các huyện,TP,TX;
- Các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở; (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, TTBVTV.

KT.GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

  Lương Thị Kiểm
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