UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1052/SNNPTNT-TTBVTV
V/v tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ
Đông Xuân 2021-2022 và triển khai sản
xuất vụ Hè Thu 2022

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh
tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương vào chiều ngày 9/5/2022 về công tác
thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai vụ Hè Thu 2022.
Để đảm bảo thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, đồng thời
triển khai gieo, cấy vụ Hè Thu 2022 đúng khung lịch thời vụ,Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và các địa phương
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân 2021-2022, đặc biệt đối
với diện tích lúa có tỷ lệ hạt chín trên bông > 85%, tiến hành thu hoạch sớm, với
phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại. Báo cáo tiến độ thu
hoạch cây lúa theo từng mốc thời gian cụ thể: đến ngày 15/5/2022, đến ngày
20/5/2022, đến ngày 25/5/2022, đến ngày 30/5/2022. Đồng thời, gửi về Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) trước
ngày 12/5/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Về tiếp nhận và phân bổ hạt giống lúa tạm cấp từ nguồn giống dự trữ
quốc gia. Trên cơ sở phân bổ từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; các địa
phương chủ động liên hệ với Công ty CP Giống Cây trồng Việt Nam và Công ty
CP Giống Cây trồng-vật nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp nhận và cấp phát kịp
thời hạt giống đến người dân đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nguồn giống,
gieo trồng kịp thời vụ, thời gian hoàn thành trước ngày 13/5/2022. Kịp thời liên
hệ, trao đổi với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khi có vấn đề nảy sinh
trong việc cấp phát giống.
3. Tiếp nhận và phân bổ chế phẩm sinh học do Công ty Cổ phần Tập đoàn
Lộc Trời hỗ trợ để xử lý rơm rạ sau thu hoạch, hạn chế ngộ độc hữu cơ khi gieo
sạ lúa vụ Hè Thu 2022. Thời gian hoàn thành trước ngày 12/5/2022.
4. Thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại tương ứng với từng trà lúa để có cơ
sở hỗ trợ. Đánh giá thiệt hại theo các mức 30%-70% và trên 70% theo Nghị định số

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản
xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Khẩn trương gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ thực vật) trước ngày 15/5/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
5. Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu
hoạch lúa trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/4/2020 của
Chủ tịch UBND tỉnh.Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa (máy cuộn rơm,…) trong
việc thu gom vận chuyển rơm rạ. Khuyến cáo việc ứng dụng các chế phẩm sinh
học để xử lý rơm rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp,
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố Huế, các đơn vị liên quan quan tâm triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc
báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật) để phối hợp tháo gỡ./.
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