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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đẩy nhanh tiến độ xuống giống và
bảo vệ sản xuất lúa Thu Đông 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố
Căn cứ Công văn số 1165/VPUBND-KT ngày 12/04/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thông báo lịch thời vụ xuống giống lúa theo định kỳ hàng năm;
Căn cứ Công văn số 4867/VPUBND-KTN ngày 20/09/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến
sản xuất nông nghiệp;
Thực hiện Công văn số 4030/VPUBND-KTN ngày 02/08/2021 của văn
phòng UBND tỉnh về việc triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cụ thể giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương xuống giống vụ Thu
Đông 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
Theo Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 15/07/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
về việc sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Thu Đông năm 2021,
trong đó khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống Thu Đông của tỉnh từ 15/07/2021
đến ngày 10/09/2021. Tính đến ngày 04 tháng 08 năm 2021, diện tích thu hoạch lúa
Hè Thu 2021 là 126.133/228.479 ha, đạt 55,21%. Bên cạnh đó, toàn tỉnh xuống giống
lúa Thu Đông 2021 với diện tích là 21.745/160.957 ha, chỉ đạt 13,51% KHXG (trong
khi cùng kỳ đã xuống giống được 23.170 ha, đạt 14,35%). Các diện tích đã xuống
giống tập trung chủ yếu tại huyện Tri Tôn, Thị xã Tân Châu, Thành phố Long Xuyên
và xuống giống một ít huyện Tịnh Biên, các huyện còn lại chưa xuống giống.
Xuất phát từ tình hình trên, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố các nội dung như sau:
1. Tuyên truyền vận động nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu,
thu hoạch đến đâu vệ sinh đồng ruộng đến đó. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tranh
thủ họp dân bơm nước để đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa Thu Đông 2021 theo
khung lịch thời vụ quy định và tập trung né rầy đợt 1: xuống giống từ 25/7 đến
10/8/2021 (nhằm ngày 18 tháng 06 đến 03 tháng 07 âm lịch); đợt 2: xuống giống
tập trung từ 20/8 đến 02/9/2021 (nhằm 13 tháng 7 đến mùng 26 tháng 07 âm

2

lịch). Vì qua nhiều năm theo dõi cho thấy xuống giống lúa càng muộn, dịch bệnh
xảy ra càng phức tạp, đặc biệt là muỗi hành.
2. Tiếp tục tuyên truyền người dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao trong
vụ Thu Đông 2021 theo Kế hoạch số 430/KH-UBND. Khuyến khích, đẩy mạnh gieo
trồng các giống lúa có liên kết thu mua.
3. Tăng cường kiểm tra và có kế hoạch nạo vét hệ thống thủy lợi chủ động
tưới tiêu theo từng tiểu vùng để kịp thời sản xuất và ứng phó trước tình trạng mưa
bão. Không xuống giống lúa vụ Thu Đông ở những vùng không có đê bao đảm
bảo cho sản xuất.
4. Tập trung theo dõi tình hình sản xuất lúa, phát hiện sớm tình hình dịch
hại và có biện pháp quản lý hiệu quả nhằm đảm bảo sản xuất được thắng lợi vụ
Thu Đông 2021.
5. Đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật 1 Phải 5 Giảm, đặc biệt là kỹ thuật tưới nước tiết kiệm
(ngập – khô xen kẽ), IPM, SRP… vào sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng
cao hiệu quả sản xuất và chất lượng lúa gạo hàng hóa.
Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp địa phương, kiểm tra
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xuống giống và đảm bảo lịch thời vụ theo khuyến cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng Nông nghiệp và PTNT/ Kinh tế các
huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, CCTTBVTV, HCL(2).
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