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Trên cơ sở Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Ngã Năm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 trên địa bàn thị xã Ngã Năm; 

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất vụ lúa Hè 

Thu năm 2022 đạt hiệu quả, đảm bảo về năng suất, sản lượng và lợi nhuận cho 

nông dân; Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất 

vụ lúa Hè Thu 2022, cụ thể như sau: 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KHÍ HẬU, THỜI TIẾT 

Theo Bản tin dự báo số TVHM-01/1600/STRA ngày 15/02/2022 của Đài 

khí tượng thủy văn tỉnh Sóc Trăng, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn từ tháng 

3 đến tháng 8 năm 2022, cụ thể: 

- Về lượng mưa: Tháng 3/2022 xuất hiện ít nhất 01 đợt mưa trái mùa; 

tháng 4/2022 – 5/2022: Các nơi trong tỉnh có mưa với tổng lượng mưa các tháng 

ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 15 -20%, trong đó 

khoảng cuối tháng 4/2022 mùa mưa có khả năng bắt đầu; từ tháng 6/2022 - 

8/2022 các nơi trong tỉnh có mưa với tổng lượng mưa các tháng ở mức thấp hơn 

so với TBNN khoảng 10 - 15%. 

- Về nhiệt độ: Tháng 3/2022 nhiệt độ trung bình từ 27-27,5oC ở mức cao 

hơn TBNN; tháng 4/2022 - 5/2022 nhiệt độ trung bình 27,5-28,5 oC ở mức cao 

hơn TBNN; nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng phổ biến từ 35,5-36 oC. 

- Tình hình xâm nhập mặn: Phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn 

đổ về, triều cường và còn nhiều biến động trong thời gian tới; các đợt xâm nhập 

mặn cao nhất ở kênh Quản Lộ Phụng Hiệp vào tháng 3/2022 và tháng 04/2022 

và có xu thế giảm dần trong khoảng tháng 6/2022 – 8/2022.  

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022 có khả năng 

xuất hiện trên khu vực Biển Đông ít hơn so TBNN cùng thời kỳ, trong đó tập 

trung vào khoảng thời kỳ từ nửa cuối tháng 7/2022 sang tháng 8/2022. 

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Chỉ tiêu sản xuất 

- Diện tích gieo trồng: 18.545 ha, trong đó lúa thơm, đặc sản là 6.000 ha. 

- Năng suất bình quân 5,1 tấn/ha; sản lượng 94.580 tấn.  

2. Yêu cầu, nhiệm vụ 
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- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất, xuống giống tập trung, cách ly 

vụ Đông Xuân tối thiểu từ 15 đến 20 ngày, hoàn thành công tác nạo vét kênh 

thủy lợi nội đồng để đảm bảo nguồn nước nước cho sản xuất vụ Hè Thu. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, cơ 

giới hóa vào sản xuất như: sử dụng giống lúa cấp xác nhận, giống lúa thơm, lúa 

chất lượng cao, sạ thưa, sạ hàng, áp dụng các biện pháp giảm giá thành, sử dụng 

cơ giới hoá trong sản xuất, thu hoạch,.... 

- Tăng cường công tác bảo vệ sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy 

nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá và sâu bệnh khác,… 

III. KHUNG LỊCH THỜI VỤ, CƠ CẤU GIỐNG KHUYẾN CÁO 

1. Khung lịch thời vụ 

Trên cơ sở khung lịch thời vụ khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 480/SNN-CCTTBVTV ngày 

15/3/2022; các nhận định, dự báo tình hình khí tượng thủy văn và đề xuất của 

ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm khuyến cáo lịch thời vụ 

gieo trồng vụ Hè Thu 2022, gồm 02 đợt chính: 

- Đợt 1: Diện tích ít ảnh hưởng xâm nhập mặn gồm các khu vực xã, 

phường như sau: Xã Tân Long (ấp: Tân Chánh C, Long Thạnh, Long Hòa và 

một phần diện tích ấp Long Thành); xã Long Bình (ấp: Long Phước, Tân Trung, 

Tân Bình); Phường 1 (Khóm: 3, 4, 5, 6); toàn bộ diện tích Phường 2. 

+ Thời gian xuống giống: Từ ngày 04/4/2022 đến 17/4/2022 (nhằm ngày 

04/3/2022 đến ngày 17/3/2022 âm lịch).  

+ Dự kiến thời gian thu hoạch: Từ ngày 11/7/2022 đến 27/7/2022 (nhằm 

ngày 13/6/2022 đến ngày 29/6/2022 âm lịch).  

- Đợt 2: Diện tích chịu ảnh hưởng mặn xâm nhập bao gồm các khu vực 

xã, phường như sau: Toàn bộ diện tích xã Mỹ Quới, xã Mỹ Bình, Phường 3, xã 

Vĩnh Quới, diện tích còn lại của xã Tân Long (ấp: Long An, một phần diện tích 

ấp Long Thành và ấp 18), Phường 1 (Khóm: 1, 2, 7), Long Bình (ấp: Mỹ 

Hương, Mỹ Hiệp, và Mỹ Hòa). 

+ Thời gian xuống giống 18/4/2022 đến ngày 15/5/2022 (nhằm ngày 

18/3/2022 đến ngày 15/4/2022 âm lịch).  

+ Dự kiến thời gian thu hoạch: Từ ngày 22/7/2022 đến ngày 25/8/2022 

(nhằm ngày 24/6/2022 đến ngày 28/7/2022 âm lịch). 

Trên cơ sở khung lịch thời vụ khuyến cáo chung của thị xã và tùy điều 

kiện cụ thể theo từng khu vực xã, phường, diễn biến tình hình thời tiết, hạn, 

mặn; yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 

xuống giống tập trung theo khu vực khép kín đảm bảo phù hợp với tình hình địa 

phương, chú trọng gieo sạ né rầy, tránh hạn, mặn và mưa ngập cuối vụ.  

2. Cơ cấu giống 

Cơ cấu giống lúa đề xuất cho sản xuất lúa vụ Hè Thu 2021 như sau: 

- Nhóm giống lúa thơm, đặc sản: Các giống lúa thơm nhóm ST (ST25, 

ST20, ST24), OM4900, OM7347, RVT, Đài thơm 8,... 
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- Nhóm giống lúa cao sản: OM5451, OM6976, OM576, OM18, OM3673, 

OM344, OM429, OM380, OM375. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo sản xuất 

- Quán triệt và kiên quyết chỉ đạo xuống giống theo khung lịch thời vụ 

khuyến cáo và phù hợp điều kiện sản xuất từng khu vực; đảm bảo xuống giống tập 

trung, đồng loạt, né rầy trên từng khu vực, từng cánh đồng, không xuống giống kéo 

dài; hạn chế tối đa tình trạng trên cùng một cánh đồng có nhiều trà lúa khác nhau, 

bảo đảm thời gian cách ly giữa vụ Đông Xuân và Hè Thu tối thiểu 15 đến 20 ngày.  

- Chỉ đạo, hỗ trợ các trạm bơm xây dựng kế hoạch bơm tát từng vụ phù 

hợp từng khu vực, đảm bảo xuống giống theo đúng lịch khuyến cáo; chỉ đạo, 

đôn đốc các ngành có liên quan và xã, phường chủ động tổ chức liên kết tiêu thụ 

lúa cho nông dân theo hướng bền vững. 

2. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi để nông dân nắm được thời vụ 

gieo sạ, tuyên truyền về các biện pháp kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa để giảm giá 

thành sản xuất, tăng lợi nhuận; các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp; vận động 

nông dân thực hiện tốt việc vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ sau thu hoạch; 

khuyến cáo cơ cấu giống vụ Hè Thu; cày ải, phơi đất ngay sau khi thu hoạch lúa 

vụ Đông Xuân để tiêu diệt các mầm sâu bệnh trên đồng ruộng; gia cố bờ bao, bờ 

thửa trước khi xuống giống nhằm chủ động quản lý nước tưới. 

- Tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng lúa giống cấp 

nguyên chủng, xác nhận trở lên trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống phù hợp 

với điều kiện sản xuất và thị trường tiêu thụ, trong đó chú trọng sử dụng giống 

lúa có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu với những điều kiện 

bất lợi về thời tiết, dịch bệnh và có doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm. 

- Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện đa dạng, nhiều hình thức 

lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các ấp, khóm, đoàn thể, trong các buổi 

tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác,... Đồng thời, thường xuyên 

thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về thời vụ, giống lúa, tình 

hình dịch hại và hướng dẫn biện pháp quản lý dịch hại giúp nông dân chủ động 

biện pháp phòng trừ dịch hại có hiệu quả. 

3. Tổ chức liên kết tiêu thụ nông sản 

- Tiếp tục duy trì tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn khép kín 

sản xuất tập trung, phát huy hiệu quả các trạm bơm tát để giảm chi phí, giá thành 

sản xuất. 

- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ 

hợp tác theo hướng khép kín từ cung cấp dịch vụ đầu vào đến tìm thị trường tiêu 

thụ sản phẩm trong sản xuất; đẩy mạnh liên kết hợp tác trong các khâu chọn 

giống sản xuất, thời điểm gieo sạ đồng loạt, bơm tưới, phòng trừ dịch hại, tiêu 

thụ nông sản. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, ký kết hợp đồng bao tiêu sản 

phẩm theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Xây dựng 

mối liên kết bền vững giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với các công ty, doanh 

nghiệp đại lý để thu mua tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

4. Công tác bảo vệ sản xuất lúa Hè Thu 

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, thực hiện tốt công tác dự báo 

kịp thời tình hình dịch hại để chủ động có kế hoạch ứng phó, hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình hạn, 

mặn, rầy nâu trên đồng ruộng, đặc biệt là theo dõi bẩy đèn để phục vụ công tác 

chỉ đạo xuống giống, bảo vệ và chăm sóc lúa vụ Hè Thu 2022. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón 

giả, kém chất lượng, không công khai niêm yết giá, kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

- Triển khai hiệu quả kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/02/2022 của 

UBND thị xã Ngã Năm, về phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa 

khô năm 2021-2022 trên địa bàn thị xã; đặc biệt tăng cường kiểm tra, rà soát các 

ô bao, cống đập để có kế hoạch gia cố, sửa chữa, nâng cấp, chủ động bơm tưới, 

tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất lúa trong điều kiện phòng, chống hạn, mặn 

mùa khô.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và các trạm chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp thị xã 

- Phân công cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống cơ sở, bám sát địa bàn, 

phối hợp chặt chẽ UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận 

động người dân khẩn trương xuống giống tập trung, đồng loạt theo lịch thời vụ 

khuyến cáo, đặc biệt là những khu vực có trạm bơm khép kín; theo dõi dự báo 

tình hình dịch hại trên đồng ruộng, nhất là các loại gây hại phổ biến làm ảnh 

hưởng đến năng suất, sản lượng theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa; kịp 

thời hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trị hiệu quả cho nông dân, 

không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

- Phối hợp các ngành, đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị 

xã. Tuyên truyền, khuyến khích nông dân sử dụng giống xác nhận, có khả năng 

chống chịu, thích ứng tốt điều kiện hạn, mặn, dịch bệnh. 

- Phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các phương 

án phòng, tránh xâm nhập mặn mùa khô 2021-2022 trên địa bàn thị xã để chủ 

động ứng phó kịp thời, bảo vệ sản xuất của người dân.  

- Phối hợp Ban Chỉ đạo Điều tiết nước tỉnh Bạc Liêu vận hành các cống 

ngăn mặn hiệu quả; thường xuyên theo dõi, cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời 

về diễn biến hạn, mặn; chủ động phối hợp chặt chẽ UBND các xã, phường 

hướng dẫn Ban Quản lý các trạm bơm và nhân dân tranh thủ lấy nước ngọt, trữ 

nước và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong thời điểm hạn, mặn gay rắt. 
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- Tham mưu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành chính sách 

hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. Thường xuyên liên hệ, mời gọi các doanh nghiệp có uy tín 

để liên kết tiêu thụ lúa cho nông dân; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc UBND các 

xã, phường quản lý chặt chẽ việc ký kết và thực hiện hợp đồng bao tiêu nông 

sản đảm bảo hài hòa lợi ích của nông dân và doanh nghiệp; phối hợp tuyên 

truyền, khuyến cáo nông dân tuân thủ hợp đồng bao tiêu đã ký kết, để đảm bảo 

uy tín, liên kết bền vững, lâu dài với doanh nghiệp. 

- Tập trung nhân rộng và hỗ trợ thực hiện các mô hình điểm, có hiệu quả 

trong sản xuất lúa, đặc biệt là các mô hình sản xuất theo hướng sạch, an toàn, có 

ứng dụng công nghệ cao, khoa học - kỹ thuật trong sản xuất. Nghiên cứu lựa 

chọn khu vực phù hợp để thực hiện thí điểm mô hình cài ải cải tạo đất sau vụ 

Đông xuân và sản xuất lúa theo hướng sạch, an toàn hoặc theo các tiêu chí 

VietGAP, GlobalGAP gắn với liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. 

2. Đài Truyền thanh thị xã  

Chủ động phối hợp Phòng Kinh tế thị xã xây dựng chương trình cụ thể, 

tăng thời lượng phát sóng thông tin, tuyên truyền về lịch thời vụ, cơ cấu giống 

khuyến cáo, diễn biến tình hình hạn, mặn, dịch hại và các biện pháp kỹ thuật để 

người dân chủ động trong sản xuất, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản 

lượng lúa vụ Hè Thu năm 2022. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành đoàn 

thể thị xã, Thủ trưởng các ban, phòng, ngành thị xã được phân công chỉ 

đạo, giúp ấp, khóm  

Tăng cường lực lượng cán bộ, công chức xuống địa bàn ấp, khóm để phối 

hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt theo 

nội dung Kế hoạch này; đặc biệt là gieo sạ tập trung, đồng loạt đảm bảo theo 

khung lịch khuyến cáo và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng trừ dịch hại 

trên lúa, chủ động phòng tránh hạn, mặn xâm nhập đảm bảo an toàn cho sản 

xuất vụ Hè Thu năm 2022. 

4. UBND các xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai sản xuất vụ lúa Hè Thu năm 

2022 theo khung lịch thời vụ khuyến cáo; chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách 

chuyên môn xuống địa bàn tuyên truyền, vận động nông dân chủ động chuẩn bị 

tốt các điều kiện phục vụ sản xuất, vệ sinh đồng ruộng, gia cố bờ bao và tổ chức 

liên kết bơm tát tập trung, xuống giống đồng loạt theo từng khu vực, bảo đảm 

trong khung lịch thời vụ. Riêng đối với những khu vực phù hợp, tuyên truyền, 

vận động người dân trồng màu dưới ruộng trong mùa khô nhằm nâng cao hiệu 

quả, lợi nhuận sản xuất cho nông dân. 

- Chủ động phối hợp, mời gọi các doanh nghiệp, đại lý có uy tín để liên 

kết tiêu thụ lúa cho nông dân; trong đó lưu ý trong tổ chức liên kết bao tiêu 

phải ký kết hợp đồng cụ thể giữa người dân, doanh nghiệp; báo cáo tình hình 

liên kết bao tiêu lúa vụ Hè Thu 2022 về Thường trực UBND thị xã (qua Phòng 
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Kinh tế để tổng hợp) định kỳ hằng tháng; đồng thời, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người dân thực hiện nghiêm túc các hợp đồng bao tiêu đã ký kết với 

doanh nghiệp.  

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Nhân dân các ấp, khóm và Ban Quản lý các trạm 

bơm thực hiện tốt công tác vận hành, quản lý, bảo dưỡng các tài sản, thiết bị 

bơm tát và đảm bảo an toàn lao động khi vận hành trạm bơm tát; có kế hoạch, 

phương án bơm tát, tổ chức gieo sạ phù hợp theo từng khu vực trong phạm vi 

phục vụ của trạm bơm. Theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình hoạt động các trạm 

bơm trên địa bàn, đặc biệt là quản lý tốt việc công khai minh bạch trong quản lý 

thu, chi của các tổ hợp tác bơm tát, đảm bảo có tích lũy vốn dự phòng để duy tu, 

sửa chữa trạm bơm theo chủ trương chỉ đạo của UBND thị xã (tối thiểu 15% 

tổng nguồn thu). 

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình dịch hại, hạn hán, 

mặn xâm nhập cho người dân chủ động, không để ảnh hưởng đến sản xuất của 

người dân. 

Trên đây là kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Ngã Năm./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT tỉnh;  

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- TT. UBND thị xã; 

- Ban phòng, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Đài Truyền thanh; 

- Các Trạm chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu VT, VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Trần Việt Thái 
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