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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

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

Số:            /SNN-TTBVTV

V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất
 vụ Đông xuân 2021-2022

Hải Dương, ngày       tháng       năm 2022

                               
  Kính gửi: 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã và qua kiểm tra thực tế, tính 
đến hết ngày 25/01/2022 toàn tỉnh đã đổ ải được 45.277 ha, đạt 82,3% diện tích 
gieo cấy. Diện tích mạ đã gieo 501ha, hiện nay phần lớn mạ 4-5 lá đảm bảo cho 
gieo cấy theo đúng lịch. Diện tích cây vụ đông đã thu hoạch 14.706 ha, diện tích 
chưa thu hoạch 7.794 ha (chủ yếu cà rốt, hành tỏi). Vải sớm, vải nhỡ đã và đang ra 
hoa tỷ lệ trên 90%; vải thiều đang ra hoa tỷ lệ khoảng 10-20%.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến trung 
tuần tháng 02/2022, có khả năng các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng từ 3-5 đợt không 
khí lạnh, tập trung cuối tháng 1 đầu tháng 2. Nhiệt độ trung bình 15-16.3 0C phổ 
biến thấp hơn từ 0,5 đến 1,0 0C so với TBNN (16,8 0C). Trời nhiều mây, có mưa 
nhỏ, mưa phùn, rét đậm, rét hại,... có khả năng ảnh hưởng đến gieo cấy lúa xuân

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022 đạt kết quả tốt, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thành phố, thị xã:

1. Đối với cây màu vụ Đông 2021-2022 và vụ Xuân 2022
- Chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch những diện tích rau đã đến kỳ thu 

hoạch để tiêu thụ dịp Tết nguyên đán. Thu hoạch đến đâu vệ sinh đồng ruộng và 
làm đất chuẩn bị đất cho gieo cấy lúa vụ Xuân hoặc tiếp tục trồng rau màu vụ Xuân.

- Tích cực gieo trồng mở rộng diện tích cây vụ xuân đảm bảo nguồn cung 
cấp rau sau Tết Nguyên Đán.

- Lưu ý đối với vùng cà rốt: Tuyệt đối không dùng thuốc bảo vệ thực vật 
chứa hoạt chất Hexaconazole (Anvil 5SC, Chevin 5SC, Anwinnong 100SC...) để 
phun, tưới cho vùng cà rốt mà nên thay bằng thuốc chứa hoạt chất Validamycin A 
để phòng trừ bệnh. Dừng phun thuốc trước khi thu hoạch tối thiểu 20 ngày để đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ, tạo điều kiện thông thoáng cho các công ty, doanh nghiệp, thương lái đến thu 
mua, tiêu thụ nông sản vụ Đông xuân.

2. Đối với lúa vụ Đông xuân 2021-2022
- Khẩn trương lấy đủ nước, làm đất và gieo cấy đảm bảo khung thời vụ tốt 

nhất từ 04/02 đến 28/02/2022. Đảm bảo 100% diện tích được đổ ải và gieo cấy. 
- Chỉ đạo nông dân gieo mạ sân, mạ dầy xúc trà trà xuân muộn gieo từ 01-
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10/02/2022. Chú ý nên gieo xung quanh Tiết Lập xuân và cấy xong trong tháng 
02/2022. Đối với lúa gieo thẳng, tập trung gieo từ 10 - 20/02/2022 tùy theo nhóm 
giống để đảm bảo thời gian lúa trỗ thuận lợi nhất 01-15/5/2022. 

- Diện tích mạ mới gieo và chuẩn bị gieo: cần hướng dẫn che phủ nilon đúng 
kỹ thuật cho toàn bộ diện tích mạ khi rét đậm, rét hại. Không gieo cấy lúa trong 
những ngày nhiệt độ xuống dưới 15oC. 

- Diện tích lúa đã cấy phải duy trì mực nước trên mặt ruộng lúa từ 2-3 cm, 
không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét, nếu lúa bị chết phải cấy lại hoặc 
dặm và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm.

- Chuẩn bị tốt các nguồn giống lúa ngắn ngày dự phòng trong điều kiện thời 
tiết có rét đậm, rét hại bất thường xảy ra.

3. Đối với cây vải
- Theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ diện 

tích vải đã ra hoa; Tiếp tục áp dụng các biện pháp diệt lộc cho diện tích vải ra lộc 
và ra hoa xen lộc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Đôn đốc nông dân tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ hoa vải 
theo Hướng dẫn số 48/HD-TTBVTV ngày 19/02/2021 của Chi cục Trồng trọt và 
BVTV. Trong đó, thời gian tới cần chú ý đến các đối tượng sâu đo, sâu đục chẽ 
hoa, bệnh sương mai,..

- Đề nghị huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh tiếp tục chỉ đạo duy trì các 
vùng sản xuất vải, nhãn an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế đã xây dựng và triển khai 
các năm trước. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tập huấn cho các tổ, hộ 
nông dân vùng sản xuất vải, nhãn đạt tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu năm 2022.

4. Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chất lượng giống và vật tư nông 
nghiệp, nhất là thời kỳ cung ứng cao điểm gieo cấy lúa Đông xuân. Phát hiện kịp 
thời và kiên quyết xử lý những doanh nghiệp, hộ kinh doanh giống lúa, phân bón, 
thuốc BVTV giả, kém chất lượng hoặc không đủ điều kiện kinh doanh, góp phần 
bảo vệ quyền lợi cho hộ nông dân và đảm bảo các điều kiện cho sản xuất.

Thời tiết đầu vụ xuân 2022 còn diễn biến bất thường, đề nghị UBND các 
huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ để chủ động 
tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Đông 
xuân 2021-2022 và cập nhật báo cáo hàng tuần tình hình sản xuất của địa phương 
về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vào sáng 
thứ 6 hàng tuần) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Cục TT, Cục BVTV-Bộ NN&PTNT;    
- UBND tỉnh; 
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh                                           
- Lãnh đạo Sở;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương  (Để phối hợp tuyên truyền);
- Một số cơ quan, đơn vị liên quan;   
- Lưu VT,TTBVTV.                                      

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm

(Để báo cáo)
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