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V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất 
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Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc 

Theo báo cáo của các địa phương, lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020 tại các 

tỉnh Bắc Trung Bộ đã thu hoạch được khoảng 210 nghìn/350 nghìn ha gieo 

cấy, tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc lúa 

đang giai đoạn trỗ vào chắc, một số diện tích lúa gieo cấy sớm đang tiến hành 

thu hoạch. 

Để đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 trước diễn 

biến bất thưởng của thời tiết như mưa lớn, mưa đá, dông, lốc gió xoáy,... ảnh 

hưởng đến năng suất, chất lượng và chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

Hè Thu, vụ Mùa 2020. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban Nhân dân 

các tỉnh, thành phía Bắc tập trung chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Đối với sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 

- Nhằm hạn chế thiệt hại do mưa to, gió lớn gây thiệt hại về năng suất, sản 

lượng lúa Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, cần chủ động thu hoạch lúa theo phương 

châm “xanh nhà hơn già đồng”.  

- Đối với diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng, trỗ, chín sữa cần giữ 

nước trên ruộng lúa, đặc biệt là các trà lúa đang trỗ nhằm hạn chế tác động của 

nắng nóng tới việc trỗ bông phơi màu, đồng thời chủ động tiêu thoát nước kịp 

thời khi có mưa lớn. 

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các 

loại sâu bệnh hại cuối vụ như rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bạc lá theo 

hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật. 

2. Đối với vụ Hè Thu, vụ Mùa 2020 

- Thực hiện các biện pháp giữ nước sau thu hoạch; tăng cường cơ giới hoá 

khâu thu hoạch, làm đất; thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, kết hợp sử dụng các 

chế phẩm phân hủy rơm rạ nhanh như Trichoderma, chế phẩm vi sinh đa chủng, 

đa chức năng,… xử lý trước cày đất nhằm hạn chế ngộ độc cho cây lúa. 

- Chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu giống lúa phù hợp 

cho từng địa phương; lưu ý cơ cấu giống và thời vụ với các vùng có điều kiện 

đặc thù.   
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- Mở rộng diện tích các giống lúa ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng 

tốt, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận.  

- Chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết nước, tích nước đảm bảo đủ nước 

cho gieo cấy lúa vụ Hè Thu, vụ Mùa và tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn. 

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc chuyển sang 

nuôi trồng thủy sản trên các diện tích không chủ động nước, trồng lúa kém 

hiệu quả. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm 

trong sản xuất, kinh doanh giống và vật tư nông nghiệp khác nhằm ngăn chặn 

tình trạng buôn bán hàng kém chất lượng. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban Nhân các các tỉnh, thành phía 

Bắc tập trung thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                            
- Như trên;            

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Báo NNVN (để đưa tin); 

- Tổng cục: TL, PCTT; 

- Cục BVTV; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phía Bắc; 

- Lưu VT, TT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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