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Số: 105/TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 12 tháng 8 năm 2022 

  
 

THÔNG BÁO 
Lịch xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022 

 

 
Kính gửi:   

      - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
      - Xí nghiệp Thủy nông huyện; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  
Căn cứ Thông báo số 158/TB-SNN-BVTV ngày 12/4/2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lịch xuống giống lúa vụ Hè Thu 2022 và vụ 
Thu Đông, Mùa 2022. 

Để đảm bảo sản xuất vụ lúa Thu Đông, Mùa năm 2022 được an toàn, hạn chế 
thiệt hại do ngộ độc phèn, hữu cơ. Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú thông báo lịch 

xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Lịch xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022, chia làm 02 đợt: 

- Đợt 01: Từ ngày 01/9/2022 đến ngày 10/9/2022 (nhằm ngày 06/8 đến 
15/8/2022 âm lịch), diện tích xuống giống khoảng 4.060 ha. Tập trung một phần 
của các xã: Phước Hưng, Tập Sơn, Tân Sơn, An Quảng Hữu, Ngãi Xuyên, Thanh 

Sơn, Hàm Giang, Ngọc Biên, Long Hiệp, Tân Hiệp. 

- Đợt 02: Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 25/9/2022 (nhằm ngày 20/8 đến 

30/8/2022 âm lịch), diện tích xuống giống khoảng 9.440 ha. Tập trung các xã: 
Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An, Định An, thị trấn Trà Cú và phần 

còn lại của các xã xuống giống đợt 01. 

(Đính kèm phụ lục) 

2. Cơ cấu giống lúa:  

- Các giống lúa chủ lực: OM 5451, OM 4900, OM 18,... 

- Các giống bổ sung: Đài Thơm 8, RVT, OM 429, ST20, ST24, ST25,VD20,.. 

Riêng các giống lúa chất lượng trung bình như IR 50404, ML 202, OM 576 

(Hàm Trâu) không nên sản xuất vượt quá 20% diện tích của địa phương. 

3. Các giải pháp: 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng trước khi xuống giống ít nhất 02 
tuần trước khi gieo sạ, sử dụng nấm Trichoderma hoặc các chế phẩm sinh học để 
phân hủy rơm rạ nhằm cải tạo đất, hạn chế ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ và cắt đứt 

nguồn bệnh. 



- Tuyên truyền,vận động nông dân tuân thủ khung lịch thời vụ theo khuyến 

cáo, thực hiện việc xuống giống đồng loạt, tập trung né rầy theo từng vùng, cụ 
thể ấp, khóm, trong từng đợt xuống giống phải dứt điểm trên từng cánh đồng. 

- Vận động nông dân sử dụng các giống lúa đã được khuyến cáo, sử dụng 

giống lúa cấp xác nhận. Ưu tiên sử dụng các giống lúa chất lượng cao có khả 
năng chống chịu hạn, mặn tốt như OM 18, Đài Thơm 8, ST24, ST25,… 

- Trong một cánh đồng nên bố trí nhóm giống lúa có cùng thời gian sinh 
trưởng để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới, thu hoạch. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng phương pháp “3 giảm 3 
tăng”, “1 phải 5 giảm” trong sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa chất 

lượng cao. 

- Cần chú ý: Ngộ độc phèn, hữu cơ (đối với lúa mới sạ) và các đối tượng có 

nguy cơ cao gây hại cho lúa như chuột, ốc bươu vàng, rầy nâu, nhện gié, đạo ôn,… 
ngay từ đầu vụ để có biện pháp đối phó kịp thời nhằm tránh làm ảnh hưởng lớn đến 

năng suất. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các địa phương 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất theo kế hoạch và 
lịch thời vụ, thông báo tình hình dịch bệnh để nông dân biết và chủ động ứng phó 

kịp thời . 

- Chỉ đạo Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện 

tăng cường công tác tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm 
nâng cao kỹ thuật canh tác sản xuất cho nông dân, phối hợp các xã xây dựng 

cánh đồng lớn. Đồng thời có kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình xuống giống, 
thực hiện tốt công tác dự tính dự báo theo dõi diễn biến dịch hại ngay từ đầu vụ. 

- Xí nghiệp Thủy nông: Căn cứ lịch xuống giống xây dựng kế hoạch, thông 
báo cụ thể trong vận hành các cống đầu mối, điều tiết nước, phục vụ tốt cho việc 

làm đất xuống giống, đảm bảo nước tưới cho cây lúa phát triển tốt đúng theo 
từng giai đoạn sinh trưởng. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Căn cứ thông báo lịch xuống giống lúa 
của Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch xuống giống lúa cụ thể cho từng 
vùng, thông báo lịch xuống giống lúa đến từng ấp, khóm; chỉ đạo và hướng dẫn 

nông dân thực hiện tốt việc làm đất, tổ chức xuống giống lúa đồng loạt trên từng 
cánh đồng, nhằm đảm bảo sản xuất lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022 thắng lợi./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT; 
- Chi cục TT&BVTV; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trung tâm VH-TT và TT; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 
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PHỤ LỤC 

Diện tích xuống giống lúa vụ Thu Đông, Mùa năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số 105/TB-UBND ngày 12/8/2022 
của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú) 

 

Kế hoạch

(ha)

Đợt 1

Từ ngày 01/9/2022

đến ngày 10/9/2022 

Đợt 2

Từ ngày 15/9/2022

 đến ngày 25/9/2022 

1 Phước Hưng 2.300 400 1.900

2 Tập Sơn 1.300 660 640

3 Tân Sơn 700 200 500

4 An Quảng Hữu 400 400

5 Lưu Nghiệp Anh 350 350

6 Ngãi Xuyên 900 400 500

7 Thị trấn Trà Cú 20 20

8 Thanh Sơn 700 110 590

9 Kim Sơn 400 400

10 Hàm Giang 1.030 310 720

11 Hàm Tân 380 380

12 Đại An 360 360

13 Định An 110 110

14 Thị trấn Định An 0

15 Ngọc Biên 1.700 720 980

16 Long Hiệp 1.130 520 610

17 Tân Hiệp 1.720 740 980

13.500 4.060 9.440

Stt Xã

Vụ Thu Đông, Mùa năm 2022

Tổng
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