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                   Kính gửi:  

          - Phòng Kinh tế Thành phố; 

          - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố;  

          - Trung tâm văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

          - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

(Gọi chung là các đơn vị) 

 

 Căn cứ Phương án số 1119/PA-SNN ngày 08/6/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 4143/QĐ - UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022. 

  Hiện nay trên địa bàn Thành phố cây lúa xuân đang giai đoạn trỗ bông - 

ngậm sữa, cây ngô xuân hiện nay đang giai đoạn chín sáp. Để đảm bảo thắng lợi 

sản xuất vụ xuân năm 2022 trước diễn biến bất thường của thời tiết như mưa lớn, 

mưa đá, dông, lốc xoáy…, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và chủ động triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố 

Cao Bằng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

I. KHUNG LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG:  

1. Cây lúa 

- Thời vụ gieo cấy:  

+ Vụ mùa sớm: Thời gian gieo mạ và kết thúc cấy trong tháng 5 và đầu tháng 6, 

tuổi mạ từ 25 - 30 ngày tuổi.  

+ Vụ mùa chính vụ: Thời gian gieo mạ 25/5 - 5/6/2022.  

+ Vụ Mùa muộn: Thời gian gieo mạ 15/6 - 25/6 và cấy khi tuổi mạ từ 25 - 30 

ngày tuổi.  

- Cơ cấu giống: 

+ Lúa thuần: Đoàn kết, Tam nông, Bao thai, Bắc thơm số 7, dòng Japonica, lúa 

nếp các loại. 
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+ Lúa lai: Nhị ưu 838, Đại dương 8, Syn 6, GS9368, Nhị ưu 63. 

2. Cây ngô 

- Thời vụ trồng: Để đảm bảo kịp thời vụ gieo trồng và hạn chế thiệt hại do 

ngập lụt gây ra: 

+ Đối với diện tích ngô trồng trên đất bãi ven sông: Thời gian trồng kết thúc 

trước 10/8/2022. 

+ Đối với diện tích ngô trồng trên đất nương rẫy: Thời gian trồng kết thúc 

trước ngày 20/8/2022. 

- Cơ cấu giống: Sử dụng các giống ngô lai năng suất cao thích hợp với điều 

kiện địa phương như các giống ngô: CP999, CP989, CP 888, CP 501, CP111, 

NK4300, NK54, AG59, GS9989, PAC 339, PAC 558, PIONEER 30T60… 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Kinh tế Thành phố. 

 - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo 

UBND các xã, phường trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022. 

- Chỉ đạo các xã, phường tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch 

nhanh gọn diện tích lúa, ngô xuân…còn lại, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa dông, 

mưa rào gây ra với phương trâm “Xanh nhà hơn già đồng”; Chỉ đạo khẩn trương 

làm đất gieo, trồng vụ Hè thu, vụ Mùa ngay sau khi thu hoạch xong vụ Xuân để 

đảm bảo diện tích sản xuất đạt chỉ tiêu kế hoạch. 

- Chỉ đạo các xã, phường đối với những diện tích lúa Mùa không chủ động 

nước, đất trồng lúa vụ Mùa không hiệu quả chuyển đổi sang cây trồng cạn có hiệu 

quả cao hơn như: Ngô, đậu, đỗ, rau màu các loại… , để hạn chế đất bỏ hoang và 

từng bước hình thành vùng cây trồng có hiệu quả hơn. 

- Xây dựng khung lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng. Theo dõi chặt chẽ 

diễn biến thời tiết khí hậu để có phương án chỉ đạo, giải quyết kịp thời.  

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và phối hợp với các cơ quan ban ngành, các 

tổ chức đoàn thể Thành phố, UBND các xã, phường hướng dẫn nhân dân gieo 

trồng theo đúng khung lịch thời vụ, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây trồng đảm bảo 

đạt năng suất và kịp thời vụ cho sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa. 

- Tăng cường kiểm tra tiến độ sản xuất, kiểm tra chất lượng vật tư nông 

nghiệp (giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV...) của các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh trên địa bàn nhằm ngăn chặn và phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng để 
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giảm thiểu cho người sản xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định 

của Pháp luật. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố 

- Chỉ đạo hệ thống khuyến nông cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

hướng dẫn nhân dân sản xuất các loại cây trồng theo quy trình kỹ thuật từ khâu làm 

đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nhằm từng bước nâng cao chất 

lượng nông sản. 

- Khuyến cáo nông dân nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, các mô 

hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tuyên truyền người dân mạnh dạn tăng 

cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng 

hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Khuyến cáo nông dân sử dụng các giống cây trồng có năng suất cao, chất 

lượng tốt phù hợp với điều kiện địa phương để sản xuất.  Không sử dụng giống cây 

trồng mới chưa qua khảo nghiệm tại địa phương đưa vào sản xuất nhằm tránh 

những rủi ro. 

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công tác dự tính, dự báo tình 

hình phát sinh, phát triển của sâu, bệnh gây hại cây trồng vụ Hè thu, vụ Mùa. 

Hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời khi có dịch sâu, bệnh lây lan (đặc biệt là 

dịch rầy nâu, sâu Keo mùa thu...). Tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân Thành 

phố về biện pháp dập dịch bệnh hại cây trồng xảy ra, đồng thời xây dựng hướng 

dẫn kỹ thuật phòng trừ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh 

đến năng suất, sản lượng cây trồng. 

- Tăng cường hướng dẫn nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong gieo trồng, quản lý dịch hại bằng các biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM, thực 

hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng và sử dụng 

thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" tạo điều kiện để cây sinh trưởng, phát triển 

tốt, đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. 

 3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

 Chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan làm tốt công tác tuyên 

truyền trong việc chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch 

nhanh gọn diện tích lúa, ngô xuân…còn lại, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa dông, 

mưa rào gây ra với phương trâm “Xanh nhà hơn già đồng”; Chỉ đạo khẩn trương 
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làm đất gieo, trồng vụ Hè thu, vụ Mùa ngay sau khi thu hoạch xong vụ Xuân để 

đảm bảo diện tích sản xuất đạt chỉ tiêu kế hoạch 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Thành phố hướng dẫn người 

dân sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2022 đạt kết quả cao. 

- Triển khai công tác sửa chữa, nạo vét kênh mương thủy lợi đảm bảo cung 

cấp đủ nước tưới cho cây trồng. 

- Vận động nhân dân chuẩn bị đầy đủ vật tư (giống, phân bón, thuốc 

BVTV...) gieo trồng đảm bảo kịp thời vụ, theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích lúa Mùa không hiệu quả 

chuyển đổi sang trồng các cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao như: Ngô, đậu, đỗ, 

rau màu... và các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn 

định, hạn chế không để đất bỏ hoang. 

- Khuyến cáo nông dân sử dụng giống cây trồng ngắn ngày, năng suất cao, 

chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất dai ở địa phương, không sử dụng 

các loại giống cây trồng chưa qua khảo nghiệm trên địa bàn để hạn chế rủi ro trong 

sản xuất. 

- Đối với các xã, phường có sử dụng nguồn nước tưới cho cây trồng do Công 

ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng quản lý UBND xã, phường chủ động liên hệ 

với Công ty để cung cấp nước tưới đảm bảo kịp thời vụ gieo trồng. 

- Báo cáo định kỳ tiến độ sản xuất nông nghiệp hàng tháng về Ủy ban 

nhân dân Thành phố (qua phòng Kinh tế Thành phố) vào ngày 10 hàng tháng 

để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai các nhiệm vụ trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN và PTNT (bc); 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND TP; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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