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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Bắc 

Theo báo cáo nhanh của các địa phương khu vực phía Bắc đã cơ bản hoàn 

thành kế hoạch gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020, trừ những diện tích lúa 

một số tỉnh Trung du miền núi phía Bắc gieo cấy nhờ nước trời (gieo cấy trong 

tháng 3). Để sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019 - 2020 đạt thắng lợi,  ục T  ng 

     đề nghị  ở Nông nghiệp         các tỉnh, thành phía Bắc   p   ung chỉ đạ  

một số nội dung sau: 

- Với các tỉnh Bắc Trung bộ, hiện   a  ụ Đông Xuân đang giai đ ạn đẻ 

nhánh, để nhánh rộ,  ộ   ố   ng gie  cấ   ớ  đã bắ  đ u phân hóa đòng. Đề 

nghị các địa phương chỉ đạ , hướng d n nông dân   p   ung ch    óc, bón  h c 

kịp thời phân bón     chu  n dụng; áp dụng biện pháp  ưới nông - lộ - phơi 

trên các diện tích lúa chủ động nước.  

- Với các tỉnh Đ ng bằng sông H ng và Trung Du miền núi phía Bắc c n 

giữ đủ nước trên mặt ruộng; không bón các loại phân có h    ượng đạm cao khi 

nhiệ  độ   ung bình ng   dưới 15
o
C; bón bổ sung lân supe nếu nền nhiệ  dưới 

20
o
C kéo dài, tranh thủ thời tiết ấm tiến hành tỉa dặm và bón thúc sớm theo 

phương châ  nặng đ u nhẹ cuối bằng các loại phân hỗn hợp, phức hợp NPK 

chuyên dụng để lúa bén rễ, h i xanh, đẻ nhánh thu n lợi. 

-  hỉ đạ  các đơn  ị chu  n  ôn  hực hiện làm tốt công tác dự tính, dự 

báo, thông tin tuyên truyền hướng d n nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ 

thu t canh tác; kiể    a đ ng ruộng, phá  hiện  ớ     chỉ đạo phòng   ừ  ịp  hời 

các loại sinh v t gây hại như: chuộ , đạ  ôn  á,     các   ại,  âu cuốn  á… 

- Thực hiện tốt các biện pháp  ích nước, trữ nước đảm bả  đủ nước  ưới 

dưỡng ch  câ    a; xác định diện tích lúa có ngu  cơ hạn cuối vụ để có phương 

án khắc phục kịp thời.   

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích không tr ng lúa do thiếu nước, 

hoặc muộn thời vụ sang tr ng các loại cây rau màu hằng n   có hiệu quả kinh 

tế ca  hơn    có thị   ường tiêu thụ ổn định. 

-   ng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị   ường, xử lý nghiêm những 

  ường hợp vi phạm, kiên quyế   hông để v    ư nông nghiệp giả, kém chất 

 ượng  ưu h nh gây thiệt hại cho bà con nông dân. 
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- Diễn biến thời tiết và sâu bệnh hại từ na  đến cuối vụ còn hết sức phức 

tạp     hó  ường, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Bắc chủ động 

xây dựng, đề xuất các chính sách hỗ trợ sản xuất  và chủ động xây dựng, tổ chức 

thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời.  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phía Bắc triển khai 

thực hiện nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ và bá  cá   ịp thời tình hình sản xuất, 

những  ình huống phá   inh  ề  ộ  ông nghiệp          hông  ua  ục T  ng 

     để  ổng hợp    chỉ đạ   ịp  hời. . 

 Nơi nhận:                                                            
-  hư    n;            

- Bộ   ưởng Nguyễn Xuân  ường (để b/c); 

- Thứ   ưởng Lê Quốc D anh (để b/c); 

- Tổng cục Thủy lợi, Cục  V V (để p/h); 

- Báo NNVN (để p/h đưa  in);  

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu V ,  L .           

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Cường 
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