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                Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Thông báo số 5972/TB-BNN-VP ngày 12/9/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị 

“Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông 2021 và triển khai Kế hoạch vụ Đông 2022 

các tỉnh phía Bắc”; 

Căn cứ Văn bản số 3719/UBND-KT ngày 14/9/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc sơ kết sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2022, vụ 

Đông Xuân năm 2022-2023; 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, từ nay đến hết 

tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện 

rộng, tổng lượng mưa tháng 9 và tháng 10/2022 phổ biến cao hơn so với trung 

bình nhiều năm từ 10-30%; không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm từ cuối 

tháng 9 và đầu tháng 10/2022, nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông các khu 

vực trong tỉnh có khả năng thấp hơn so với trung bình cùng thời kỳ nhiều năm. 

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 

và cả năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức 

năng, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện 

1.1. Đối với sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu  

- Theo dõi chặt chẽ dự báo diễn biến của thời tiết, tình hình dịch hại trên cây 

trồng cuối vụ của cơ quan chuyên môn để chủ động triển khai các phương án 

phòng chống bão lũ, chỉ đạo phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả. Trong đó lưu ý 

các đối tượng sâu bệnh trên trà lúa mùa chính vụ, lúa mùa muộn: Rầy nâu, sâu 

cuốn lá, sâu đục thân, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh lem lép hạt,....  

- Tập trung đôn đốc, hướng dẫn nhân dân huy động nhân lực, máy móc 

tranh thủ những ngày nắng ráo khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa với 

phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, khi lúa chín trên 80% thì có thể thu 

hoạch để hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết, dịch hại và rơi rụng khi thu hoạch. 

Thực hiện gặt đến đâu thu dọn rơm rạ và làm đất ngay đến đó để kịp gieo trồng 

cây vụ Đông đúng khung thời vụ. 
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- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mô hình giống cây trồng mới, 

biện pháp kỹ thuật mới đã triển khai trên địa bàn và tổng hợp, đề xuất cơ cấu 

giống, thời vụ năm 2023 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 

30/9/2022. Tổ chức sơ kết sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và triển khai sản xuất vụ 

Đông theo kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

1.2. Đối với sản xuất vụ Đông  

- Căn cứ vào thực tiễn sản xuất trên đồng ruộng và nhu cầu tiêu thụ nông 

sản của thị trường, các địa phương bố trí kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng, 

thời vụ trồng cho phù hợp; nếu trồng cây vụ Đông ưa ấm phải khẩn trương gieo 

sớm, tranh thủ thời gian còn nhiệt độ ấm ở đầu vụ để cây sinh trưởng thuận lợi, 

cụ thể khung thời vụ tốt nhất: 

+ Đối với đất bãi, đất ruộng 2 vụ lúa thu hoạch trước ngày 25/9: Ưu tiên 

trồng cây ngô lấy hạt, trên đất bãi kết thúc thời vụ gieo trồng trước ngày 20/9, 

trên đất ruộng 2 vụ lúa kết thúc thời vụ gieo trồng trước 30/9. 

+ Đối với đất ruộng 2 vụ lúa thu hoạch từ ngày 25/9-10/10: Trồng ngô 

sinh khối làm thức ăn chăn nuôi đại gia súc, ngô rau, ngô nếp ăn tươi, khoai 

lang; kết thúc thời vụ gieo trồng trước ngày 20/10. 

+ Đối với đất ruộng 2 vụ lúa thu hoạch sau ngày 10/10: Trồng các loại cây 

rau quả chịu lạnh: Khoai tây, cà chua, xu hào, bắp cải, súp lơ,... 

* Lưu ý: Trồng ngô nếp, ngô rau, rau quả phải bố trí cơ cấu từng trà, 

lứa cho phù hợp để rải vụ thu hoạch, đảm bảo vừa thuận lợi cho tiêu thụ vừa 

kịp giải phóng đất để sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Những nơi thuận lợi 

nước tưới bố trí mở rộng diện tích gieo trồng cây có giá trị kinh tế cao như: Cà 

chua, rau, đậu ... đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu diện tích và tăng giá trị sản xuất.    

- Tận dụng tối đa điều kiện đất đai để mở rộng diện tích trồng cây ngô 

sinh khối làm thức ăn chăn nuôi gia súc, cây rau quả vụ Đông, nhất là đối với 

các địa phương trong vụ Xuân, vụ Mùa và vụ Hè Thu diện tích cây ngô thức ăn 

gia súc, cây rau quả thực hiện đạt thấp so với kế hoạch để bù đắp diện tích, sản 

lượng thiếu hụt theo kế hoạch được giao năm 2022. 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật...) phục vụ cho sản xuất; tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn 

nhân dân sản xuất vụ Đông theo hướng hàng hóa tập trung gắn với liên kết tiêu 

thụ sản phẩm, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 

thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao. 

- Hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm đất tối thiểu để 

để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo gieo trồng tối đa diện tích (chú ý làm rãnh thoát 

nước xung quanh và bề mặt ruộng để đề phòng mưa gây úng cục bộ). Tăng cường 
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sử dụng giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt; phân hữu cơ, vi 

sinh, các chế phẩm sinh học. Sử dụng rơm rạ hoặc màng nilon để che phủ đất. 

- Chủ động mời gọi các doanh nghiệp liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm rau, quả, cây ngô thức ăn gia súc vụ Đông cho nông dân; liên hệ với 

các Trang trại bò sữa, các hộ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo để ký hợp đồng tiêu thụ 

ngô làm thức ăn cho gia súc. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tổ chức phòng, 

chống sinh vật gây hại kịp thời, hiệu quả. Trong đó chú ý các đối tượng: Chuột, 

rệp, sâu cắn lá trên cây màu; sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai trên 

các loại rau họ thập tự; bệnh mốc sương, héo xanh, xoắn lá trên cà chua, khoai 

tây; sâu keo mùa thu trên ngô đông, đặc biệt ở giai đoạn ngô 1 lá đến xoáy nõn. 

- Nạo vét, tu sửa kênh mương nội đồng, đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa 

kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn để phục vụ sản xuất đạt hiệu quả. 

- Tăng cường kiểm tra việc kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định của pháp luật. 

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra đồng 

ruộng, đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa; hướng dẫn các 

địa phương bố trí linh hoạt cơ cấu cây trồng vụ Đông năm 2022 và vụ Xuân năm 

2023 để sản xuất đạt hiệu quả. 

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo chính xác tình hình 

dịch hại trên cây trồng, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ có hiệu quả, 

an toàn, đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch. 

- Đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu, triển khai sản xuất vụ 

Đông năm 2022 và chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Tổng hợp, 

đề xuất với Sở xem xét đưa các biện pháp tiến bộ kỹ thuật mới, giống mới vào cơ 

cấu giống, thời vụ của tỉnh để chỉ đạo thực hiện trong năm 2022. 

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống, vật tư nông lâm nghiệp 

trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2.2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn 

nông dân, Hợp tác xã thực hiện thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm đúng kỹ 

thuật nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch; đẩy 
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mạnh việc đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ sản phẩm: Liên kết bán hàng theo nhóm 

sản phẩm, bán hàng oline, bán hàng trên sàn thương mại điện tử; quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook…). 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát chất lượng sản phẩm nông sản lưu thông trên thị trường. 

2.3. Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang   

- Theo dõi sát diễn biến của thời tiết để chủ động tham mưu triển khai các 

phương án phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có mưa bão, lũ 

ống, lũ quét, sạt lở đất,... xảy ra. 

-  Chỉ đạo các Ban Quản lý công trình thủy lợi cơ sở, các Hợp tác xã kiểm 

tra, xác định nguồn nước tại các hồ chứa, ao, đầm,... để cân đối, lập kế hoạch 

tích nước, tưới nước hợp lý, đảm bảo đủ nước tưới cho vụ Đông năm 2022 và vụ 

Đông Xuân 2022-2023.  

2.4. Trung tâm Khuyến nông 

- Tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố chỉ đạo cán bộ bám sát địa bàn để hướng dẫn, đôn đốc nhân dân thu 

hoạch nhanh gọn lúa mùa và triển khai gieo trồng cây vụ Đông đúng khung thời 

vụ, đúng kỹ thuật, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.  

- Đánh giá, tổng kết các mô hình trình diễn trong vụ Mùa, vụ Hè Thu để 

làm cơ sở tuyên truyền, nhân rộng trong sản xuất.  

- Chủ động phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh và các đơn vị liên quan tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp kỹ thuật 

trong trồng trọt; các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, 

sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị triển khai thực 

hiện các nội dung trên; định kỳ báo cáo tiến độ sản xuất về Sở Nông nghiệp và 

PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 

 
 

 

     

  Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND tỉnh;    (Báo cáo) 

- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Phòng KH-TC Sở; 
- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV; 
QLCL NLS và Thủy sản; Thủy lợi; 
- Trung tâm Khuyến nông;              (P/h thực hiện); 
-  BQL KT CT thủy lợi Tuyên Quang; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- Trang Thông tin điện tử Sở;  
- Lưu: VT, TTBVTV. (Hn) 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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