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       Kính gửi:  

                               - Ban khuyến nông; HTX dịch vụ nông nghiệp; 

- Các đoàn công tác phụ trách các thôn 

- Bí thư, thôn Trưởng 11 thôn;  

                                 

 Đến ngày 25/2/2021, diện tích lúa vụ Xuân trên toàn xã đã gieo cấy cơ bản 

đúng lịch thời vụ và kế hoạch đề ra, hiện tại các thôn Minh Yên, Thôn Đông Đoài; 

Thôn Thượng; Thôn Trung; Thôn Hạ mới đạt 70 - 80%, các thôn còn lại cơ bản đã 

hoàn thành 100% diện tích; diện tích gieo trỉa Lạc Xuân đạt còn rất thấp trên tất cả các 

vùng. Tuy nhiên khung lịch thời vụ để gieo cấy lúa vụ Xuân và gieo trỉa Lạc Xuân 

không còn nhiều, vì vậy nếu không tập trung triển khai thực hiện sẽ khó hoàn thành 

diện tích theo kế hoạch. Vậy UBND xã giao Ban khuyến nông; Bí thư, thôn Trưởng 

11 thôn; các ban, ngành đoàn thể, có liên quan tập trung chỉ đạo đôn đốc bà con nhân 

dân thực hiện tốt các nội dung như sau: 

 1. Ban Khuyến nông, Bí thư, thôn Trưởng các thôn:   

         - Đôn đốc bà con nông dân tập trung cấy hết diện tích Lúa Xuân đảm bảo đạt kế 

hoạch và trong khung lịch thời vụ; đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân tập trung cao 

cho việc làm đất gieo trỉa Lạc Xuân, tranh thủ thời tiết nắng ráo, làm đất tiến hành 

gieo trỉa lạc kịp thời vụ, phấn đấu kết thúc trong tháng 02/2021; chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng kể cả cây bóng mát và 

cây ăn quả, rau màu ở các vùng, trong vườn hộ để cây sinh trưởng phát triển tốt và 

đảm bảo khả năng cho năng suất cao. 

          - Chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây 

hại gây hại trên cây trồng vụ Xuân 2021, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

trừ theo các nội dung thông báo và hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng KHKT và 

Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thành phố. 

         - Tiếp tục phát động ra quân nạo vét kênh mương, làm giao thông nội đồng, đôn 

đốc thực hiện công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi; thống kê số gia súc gia cầm 

mới nhập đàn để chốt số liệu tổng đàn gia súc gia cầm chuẩn bị cho triển khai tiêm 

phòng đợt 1 năm 2021 đạt kết quả; giám sát dịch bệnh chặt chẽ không để dịch bệnh 

phát sinh lây lan trên diện rộng; 



- Chỉ đạo các hộ nuôi trồng thuỷ sản, cải tạo ao hồ chuẩn bị tốt các điều kiện thả 

giống vụ Xuân Hè năm 2021 đảm bảo an toàn và đạt diện tích kế hoạch. Khuyến cáo 

các hộ mua giống tại các đơn vị cấp con giống có uy tín đảm bảo, tránh dịch bệnh. 

Yêu cầu các hộ cung cấp đầy đủ hoá đơn, chứng từ, số lượng giống mua về thả tại ao 

hồ chính xác để quản lý.  

         2. Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp: Tham mưu công tác quản lý các cống tưới, 

tiêu. Lập kế hoạch, phối hợp với các thôn đôn đốc các hộ sản xuất nạo vét kênh 

mương ở các xứ đồng, thông thoát, tập trung cung cấp nước tưới đảm bảo phục vụ sản 

xuất.  

3. Đoàn công tác phụ trách các thôn: Trực tiếp đôn đốc chỉ đạo, hướng dẫn, các 

thôn tổ chức sản xuất vụ Xuân 2021 đạt kế hoạch và hiệu quả.  

Văn phòng - TK phối hợp với Ban khuyến nông thường xuyên theo dõi, tổng 

hợp số liệu, diện tích, kết quả của các thôn tổng hợp, báo cáo UBND xã việc thực hiện 

của các đơn vị, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan để chỉ đạo 

sản xuất vụ Xuân đạt kết quả. 

 Nhận được công văn này, yêu cầu Ban khuyến nông, các đoàn công tác, Bí thư, 

thôn Trưởng 11 thôn, các ban, ngành đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm 

túc./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy; HĐND; UBMT TQ xã 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ban KN, các ban, ngành, đoàn thể; 

- BT, Thôn Trưởng 11 thôn; 

- Lưu: VP, KN. 
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