
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số: 74 /SNN-KHTC Thái Nguyên, ngày 10  tháng 01 năm 2023 

V/v chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2023  

 
Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm 

Giống cây trồng vật nuôi và thuỷ sản; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên; 

- Công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. 

 

Thực hiện Công văn số 20/TT-CLT, ngày 06/01/2023 của Cục Trồng trọt về 

chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 các tỉnh phía Bắc.  

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia từ tháng 01 đến 

tháng 3/2023, về khí tượng: Hiện tượng ENSO, từ tháng 01 đến tháng 3/2023, La 

Nina có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất trong khoảng từ 50-55%. Không 

khí lạnh, tiếp tục hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và có 

khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại trong các tháng 01-02/2023. Nhiệt 

độ trung bình từ tháng 01-3/2023 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 02/2023 

khu vực Bắc Bộ cao hơn khoảng 0,50C so với TBNN. Về lượng mưa, khu vực 

Bắc Bộ tháng 01-02/2023, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến thấp hơn 5-15mm so 

với TBNN. Trong tháng 3/2023 TLM phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Từ 

tháng 4-6/2023, xu thế nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp 

xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Bộ TLM trong tháng 4/2023 phổ biến 

xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; trong tháng 5-6/2023, TLM phổ biến cao hơn 

TBNN từ 10-40mm, có nơi cao hơn.  

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất cây trồng vụ Xuân 2023, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố và yêu cầu 

các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại đối với diện tích 

cây rau vụ Đông năm 2022. Chỉ đạo nông dân tiếp tục thâm canh tăng vụ bằng 

các loại rau ăn lá, các loại rau ưa lạnh ngắn ngày nhằm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch 

và cung cấp sản phẩm rau cho thị trường sau dịp tết Nguyên Đán. Không gieo 

trồng các loại rau màu khi thời tiết còn rét đậm, rét hại.  

- Có kế hoạch chuẩn bị giống, quỹ đất cho việc gieo trồng các loại cây rau 

màu vụ Xuân năm 2023, nhất là trên các diện tích chuyên canh và vùng chuyển 
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đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây rau màu vụ Xuân. Đẩy mạnh 

phát triển liên kết sản xuất - tiêu thụ rau an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra 

chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Chi nhánh vật tư Nông nghiệp trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ lượng 

giống, phân bón, thuốc BVTV nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

- Chỉ đạo các xã đôn đốc nông dân làm tốt công tác cày ải, phơi đất nhằm cải 

tạo đất, đồng thời hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh hại, gieo cấy vụ Xuân đảm bảo 

đúng khung thời vụ tốt nhất. Khuyến cáo, hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa 

ngắn ngày, năng suất, chất lượng, thích ứng rộng, gieo cấy tập trung 1-2 giống 

cùng trà theo vùng, khu, xứ đồng để thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ, thu 

hoạch cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Tập trung gieo cấy trà 

Xuân muộn; gieo mạ xung quanh tiết lập Xuân, ngày lập Xuân 04/2/2023 (ngày 

14/01/2023 âm lịch) và tập trung cấy sau tết Nguyên Đán, đảm bảo lúa trỗ từ ngày 

05/5 đến 20/5/2023. 

- Hướng dẫn nông dân chủ động phòng chống rét cho mạ, lúa mới cấy, lúa 

gieo sạ bằng các biện pháp tưới đủ nước; lưu ý che phủ nilon hết 100% diện tích 

mạ Xuân để phòng tránh rét và ngăn chặn xâm nhập của rầy lưng trắng là môi giới 

gây bệnh lùn sọc đen Phương Nam từ mạ sang lúa. Không gieo mạ, cấy hoặc gieo 

thẳng vào các ngày có nhiệt độ không khí dưới 150 C. Theo dõi tình hình thời tiết 

để điều chỉnh việc bón phân cho phù hợp, tránh bón phân đạm cho mạ và lúa mới 

cấy khi nhiệt độ xuống thấp. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng các biện pháp tủ gốc giữ ấm cho cây chè và 

cây ăn quả giai đoạn kiến thiết cơ bản, đồng thời chuẩn bị nguồn giống để trồng 

giặm vào những diện tích cây chết; các biện pháp chăm sóc, bón phân, tưới nước, 

tủ gốc cho cây chè và cây ăn quả đang trong  thời kỳ kinh doanh. 

- Chủ động nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tận dụng mọi nguồn 

nước để phục vụ sản xuất theo đúng khu thời vụ.  

- Tiếp tục rà soát, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, không 

chủ động nguồn nước sang trồng các loại cây rau màu hàng năm có hiệu quả kinh 

tế cao hơn và có thị trường tiêu thụ ổn định. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống, 

phân bón, thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai, hướng dẫn kế hoạch sản 

xuất vụ Xuân năm 2023 đến các địa phương; phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp 

với các đơn vị chuyên môn, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm 

tra đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo tình hình dịch hại cây trồng và hướng dẫn 

các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

Thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp; kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm những sai phạm trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật 
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tư nông nghiệp; ngăn chặn tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu 

thông trên thị trường nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất. 

3. Trung tâm Khuyến nông tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 

và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình liên kết sản 

xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản, tổ chức tập huấn giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật 

mới vào sản xuất. 

4. Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thuỷ sản phối hợp, hợp tác với các 

đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để tổ chức thực 

hiện các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật trong công tác giống cây trồng đáp ứng nhu cầu sản xuất; căn cứ lịch thời 

vụ, kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2023 và tình hình sản xuất của các địa phương 

để kịp thời cung ứng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất.  

5. Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên: Tổ chức 

tốt công tác kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa; chỉ đạo các trạm thuỷ nông phối 

hợp với các địa phương có phương án điều tiết nước, đảm bảo tưới, tiêu nước kịp 

thời phục vụ sản xuất đạt hiệu quả. 

6. Công ty CP Vật tư Nông nghiệp: Căn cứ lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất  

vụ Xuân và tình hình sản xuất của các địa phương để kịp thời cung ứng giống, vật 

tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023, kiên quyết không để chậm 

hoặc thiếu giống, thiếu vật tư ảnh hưởng đến sản xuất.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố; các đơn vị 

thực hiện tốt các nội dung trên, thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất về Sở 

Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp, 

kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản 

xuất, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; PGĐ Sở (ô Hảo); 

- Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, 

thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, 

thành phố; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Đức Hảo 
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