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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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trồng sau rét đậm, rét hại. 

               Quan Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 612/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 24/02/2022 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc hướng dẫn, chăm sóc cây trồng sau 

rét đậm, rét hại. 

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện thời tiết rét đậm, rét hại kết hợp 

mưa lớn làm cho diện tích lúa và các cây trồng mới gieo trồng ảnh hưởng đến quá 

trình sinh trưởng phát triển; Hiện nay, thời tiết bắt đầu ấm dần, thuận lợi cho việc 

gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân, UBND huyện yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn, các phòng ban đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, tăng cường công 

tác hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, gieo trồng sau rét, cần tập trung 

vào một số nội dung cụ thể sau:  

1. Đối với lúa:  

- Trên diện tích lúa không bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại duy trì mực nước 2-

3 cm trên mặt ruộng để giữ ấm cho lúa đồng thời tiến hành bón thúc giai đoạn đẻ 

nhánh kết hợp làm cỏ sục bùn giúp cho lúa đẻ nhánh tập trung. 

- Thường xuyên thăm đồng kiểm tra các đối tượng sâu bệnh hại; liên hệ với cơ 

quan chuyên môn và cán bộ kỹ thuật để được hướng dẫn các biện pháp phòng trừ 

phù hợp đảm bảo theo nguyên tắc “4 đúng.”  

2. Đối với cây rau màu:  

- Tranh thủ thời tiết, thời vụ thuận lợi khẩn trương giải phóng đất chuẩn bị 

giống để gieo trồng đảm bảo kế hoạch. 

- Trên diện tích đã gieo trồng: Kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển; tiến 

hành làm cỏ kết hợp xới xáo phá váng tạo độ thông thoáng môi trường đất cho cây 

trồng trong quá trình chăm sóc; có thể sử dụng các loại chế phẩm sinh học như 

phân bón qua lá, kích thích ra rễ liều lượng theo hướng dẫn.  

3. Đối với cây sắn: tiến hành trồng mới khi điều kiện thời tiết, độ ẩm đang phù 

hợp, phải sử dụng các giống sạch bệnh nhất là sử dụng các giống không nhiễm 

bệnh khảm lá sắn.  



4. Công tác quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp: Khuyến cáo nông 

dân sử dụng phân bón tiết kiệm, đúng cách; ưu tiên sử dụng các loại phân bón 

chuyên dùng, phân bón hữu cơ, vi sinh, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học. Tăng 

cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, VTNN trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp kinh 

doanh phân bón, thuốc BVTV kém chất lượng, ngoài danh mục, hết hạn sử dụng... 

    Thường xuyên báo cáo tình hình về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn) để tổng hợp.  

    Công tác kiểm tra thực tế tình hình sản xuất tại các xã: Từ ngày 3/3-

14/3/2022 

                        (có lịch kiểm tra cụ thể kèm theo) 

     Trên đây là một số nhiệm vụ cần thiết triển khai thực hiện tốt nhằm đảm 

bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 đạt kết quả cao. Đề nghị Chủ tịch UBND 

các xã, Thị trấn các phòng ban đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;                                                                

- TTr. UBND huyện (chỉ đạo); 

- Lưu VT, NN. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Trương Trọng Tuấn 
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