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V/v tp trung chi dto san
xuât nông, lam nghip viii
Dông Xuân 2018- 2019
tru'óc, trong và sau Têt
Nguyen dan Hci
narn 2019
KInh g11i:
- Phông Nông nghip và PTNT huyn;
- Ht Kiêrn lam huyn;
- Ban Quàn 1 Rrng phông h huyn;
- Trung tarn Djch vii nông nghip huyn;
- Uy ban nhân dan các xà.
NIhm chü dng irng phó vi nhü'ng din bin thè'i tit that thi.thng có
the xây ra và tác dng den san xuât nông, lam nghip trCn dja bàn huyn näm
2019, gop phân tao diêu kiên cho Nhân dan rnrng Dàng, don xuân, vui Têt Co
truyên cüa dan tc vui tuai, lành manh, an toàn và tiêt kirn nhu'ng vn dam
bào kê hoch san xuât nông, lam nghip.
Vi DOng Xuân 2018 - 2019 chim tST tr9ng Rm v giá trj san xut nOng
nghip, có vi trI het sure quan tr9ng trong vic thiic hin chuyên dOi Co eâu
cay trông, vt nuOi nharn khai thác tiêm nãng the mnh cüa huyn, tang giá trj
thu nhâp cao trên don vi din tIch gieo trông. Hin nay, lüa vi,i DOng Xuân
2018 - 2019 ehInh vii dang trong giai don bat dâu dé nhánh, day là thO'i diem
có nhiéu dOi tuong phát sirth gay hi nhu: Chut, bnh do on lá, sâu cuôn
lá,. . . gay ành hu'Ong lón den näng suat, san lugng cay trông trên da bàn huyn
näm 2019. Dông thi, day là thi diem cn ke dip Tét Nguyen dan Ki Hi
2019, nhu câu thirc phârn (tht các 1oi) sê tang cao nên vic vn chuyên, mua
ban, giêt mO gia sñc, gia cam tang cao; TInh hInh djch bnh gia suic, gia cam
trên vt nuOi diên biên khó lumg. Dôi vO'i djch LO' mom long móng và dch
cürn A/H5N6 mac dü các ô djch d duge kiém soát, nhu'ng nguy cci djch có
the tiep tiic phát sinh trong thôi gian tói.
Dê darn bão cho cOng tác nOng, lam, thüy san tü nay den sau Têt
Nguyen dan K Hi 2019 dt kêt qua tOt và hn chê den mñ'c thâp nhât tInh
hInh dich bênh gay hai cay trOng, djch bnh trên dan gia sic, gia cam. UBND
huyn yêu câu Phông Nông nghip và PTNT huyn phOi h9'p cñng các don vi
lien quan: Trung tam Djch vi nOng nghip, Ht Kiern lam, Ban Quân I Rumg
phông h huyn và UBND các xã tp trung triCn khai thijc hin rnt so nhim
vu1 tr9ng tam truâc, trong và sau Tet Nguyen dan KST H9i 2019, cv the nhu
sau:
1. Phông Nông nghip và PTNT huyn
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- Chñ dng phôi hcT vi Trung tarn Dch v nông nghip huyn và
UBND các xã tang cu'èng chi do chäm soc liia v Dông Xuân 2018 - 2019
truc, trong Va sau Têt Nguyen dan K Hgi 2019; theo dOi cht chë tinE hInh
din biên djch bnh trên cay trông, xác djnh kjp thi và chInh xác diên biên
bnh và cap d bnh die có bin pháp phông trii dt hiu qua. Chi do to chrc
thuc hiên tot cong tác tiêrn phông, dr trü' thirc an, phông chOng ret cho gia
sue, gia cam trong rnuila dOng; thuông xuyên kiêrn tra phát hin djch bnh ó'
gia sñc, gia cam die chii dng phông trr khOng die dch bnh phát triên và lay
lan ra din rng. ThuO'ng xuyên phun thuOc tiêu dec, khiir triing chuOng trai,
khu v1rc chãn nuOi, co so giêt rnô, chê biên gia cam, chç buôn ban gia süc, gia
Ca1Tl.
- Phân cOng can b k thut thuOng xuyên barn sat dja bàn,, giám sat
chat chë tInh hinh din bin dch bnh, phát hin kp thè'i và thông tin, hu'ó'ng
dn cho Nlhân dan biêt die phông trir có hiu qua, không die djch bnh lay Ian
ra din rng, kim tra don dc các xã chà dng thirc hin phuog an phOng,
chông 0 cuOi v1i.
- Phân cOng can b trrc Tet Nguyen dan KHçi 2019 theo quy dnh và
tOng h'p báo cáo tlnh hlnh din biên djch bnh ye TJBND huyn dC kp th01
chi dao.
2. Htt Kiêm lam, Ban quãn l Ru'ng phông h huyn
- ThuOng xuyên cánh báo nguy c cháy rmg, day manh tuyên truyn
ye cOng tác phông cháy, cha cháy rrng và pháp lut ye quãn i, báo v thng;
Tang ci.r0ng kiêm tra, kiêm sot, phát hin kjp th01, xir l nghiêm theo quy
dnh cüa pháp 1ut các hành vi xâm hal ruirng.
- Phi hçip vOl các ngành lien quan, UBND cc xã xây dmg kë hoach
báo v rrng, phông, chông cháy rü'ng, tuyCn truyên giáo diic Nhân dan trong
vic quân l, bào v rmg, kiêm tra ngán chn nan phá rirng, dOt rOng và cháy
rimg trong miia khô, tuan tra kjp thOi ngän chn và trit phá các du'Ong day
buOn ban vn chuyen lam san, dng vt hoang dà trái phép. Tang cuOng kiêm
tra cOng tác quán 1, bâo v rü'ng, 1p k hoach xr l khi xáy ra cháy thng trên
dija bàn huyn.
3. Trung tam Djch viii nông nghip huyn
- Theo dOi cht che tInh hInh djch bnh trên cay trng dC thông báo kjp
thOi cho Nhan dan chü ding phOng trr dat hiu qua, diOng thOi phan cong can
bô k thut thuO'ng xuyen barn sat dija bàn, xir 1 kjp thi hoc di xuât cáe giái
pháp phông trü dat hiu qua, không die djch bnh lay lan ra trCn din rng.
- TIch cxc th?c hin các bin pháp phOng chng dOi, ret cho gia sue;
don dOe, huo'ng dan Nhân dan che chan chuOng ti-al, du tr thi'c an, thärn soc
và sü' ding hqp l gia sue trongv1 san xuat. Tang cuOng cOng the giám sat vã
phOng ng.ra djeh bnh gia sue, gia cam; Chuan bj day di các dieu kin và
trien khai tiêm phông eác bnh truyên nhim cho dan gia sue, gia cam theo
diing huOng dan.
- ThuOng xuyen huOng dn h chan nuOl eác bin pháp chãn nuôi an
toàn, phát hin djch bnE kjp th0i, chü dng khai báo djch và t11 giác tham gia
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chông dich. To chirc thirc hin tiêm väc xin phông bnh cho dan gia sñc, gia
cam diling müi, dñng lieu, dung dôi ti.rgng quy dnh.
- To chiirc và theo dOi viêc thrc hin v sinh, tiCu doe khfr trmg rnOi
trumg thu'è'ng xuyên ti các khu vrc có nguy co' cao, chuOng tri chn nuOi,
co' sâ giêt mô, chê biên gia sic, gia cam, chg buôn ban san phâm gia sic, gia
câim
- Tang cuè'ng cong tác kiêm djch vn chuyên gia s11c, gia cam, kiCm
soát giêt rnô; lu'u thông dng vt và san phâm dng vt báo dam theo dng
quy dnh nhât là trong dp Têt. V sinh thii y dOi vó'i gia siic, gia cm, san
phârn gia sñc, gia cam trinc khi dua ra thj tru'rng tiêu thi; KiCn quyt xi l
các tru'mg hp'p vi phm theo quy djnh.
4. Dài Truyên thanh phát Ii truyên hinh huyn
PhOi hp vó'i PhOng Nông nghip và PTNT huyn thixôiig xuyCn thông
báo tInh hInh din biên djch bnh trCn cay trng, vt nuOi trCn phu'c'ng tiên
thông tin di chting và hung dn bin pháp phông trr kjp thô'i, dt hiu qua.
5. liôi vó'i UBND cac xa
- Di vó'i din tIch lüa dang trong giai don bt dâu dé nhánh; Tp
trung chi dto chärn soc iva kjp thèi, bón phân can dôi NPK, darn báo cho cay
lüa sinh tru&ng phát triên tot, dé nhánh khOe, tp trung; Dôi vói din tIch lüa
trà só'rn chuân bj phân hóa dông, can chi dao bOn dông só'm, tp trung, can
dôi, bón bô sung cho nhtthg din tIch có hin tu'gng thiCu dinh duO'ng. Tro.ng
thè'i gian nay các loi bênh, chut, sâu cuôn lá, do on,. . . dang phát sinh, phát
triên mtnh, do do can tp trung chi dao bà con nOng dan thixè'ng xuyên thäm
dông và thuc hin các bin pháp phông chOng dch bnh do Phông Nông
nghiêp và PTNT, Trung tarn Djch vi nOng nghip huyn huó'ng dan.
- Theo dOi nguôn nuc dn và chi do to dn thüy diu tiêt nuc tu'ó'i
hçp 1, tithi nuó'c tiêt kim theo th?i k sinh tru&ng cüa cay lua; Trong nhü'ng
ngày có ret l?nh kéo dài can CO ké hoach bin pháp chOng ret cho cay lüa
bang each dua nu'c vào rung tui 10 - 15 cm nhäm giü am cho cay lua và
nhât thiêt khOng duçic dê thiêu nuóc trong rung trong suOt thO'i gian nhit d
xung thp, dng thèi ngLmg vic bón phân darn ma tang cu'ng hOn phan
kali, phân lan,...
- DOi vi cay trOng cn nhu: Ngô, ite, ml, mIa và rau du các 1oi can
tranh thu thi tiêt nàng ráo, dat con dü am tp trung chi do day nhanh tiên dO
gieo trOng, phân dâu vuç't chi tiêu kê hoch dê ra.
- Trin khai các bin pháp cp bach phOng chng djch bnh gia suc, gia
cam và các bin pháp phông chOng dói ret cho dan gia si,ijc, gia cam dé hn
chê tôi da thit hi cho ngui chän nuôi.
- Tang cuOng thai lugng cOng tác thông tin tuyên truyn trên Dài
Truyên thanh xã nhàm nang cao nhn thuc cho ngui dan trong vic nhn
biêt, phát hin kp thai, chü dng phông, chOng djch bnh gia sue, gia cam
trên da bàn; Chu dng di.r trü nguOn thuc an cho dan gia sue, gia cam trong
giai don truc trong và sau Tét dé darn bào nguOn thuc an cung cap cho vt
nuOi, nâng cao sic dê kháng, hn chê tôi da dlch bnh büng phát và lay lan ra
n
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din rng. Thông tin tuyên truyn trén các phuo'ng tin thông tin di chüng
cüa xã dê thông báo kp thô'i diên biên tInh hInh thè'i tiét mu'a, ret, inh vá tInh
hlnh sâu bnh, djch bnh trên cay trông, vt nuôi phát sinh dê giñp nguè'i
nông dan có các bin pháp phông trr kjp thi.
- Thuàng xuyên theo dOi din bin tInh hInh dich bnh ô' gia siiic, gia
cam, dc bit là djch cñm gia cam, 1 morn long rnóng ô' gia sue. Bô trI can b
chuyên mon thu'èiig xuyên theo dOi, phôi h9p Va báo cáo ngay cho co' quan
chuyên mOn cua huyn (Phông Nóng nghip và PTNT huyn, Trung tarn Dfch
vt nóng nghip huyn) khi có djch xây ra dê kp thei khOng chê dp djch trên
da bàn huyn.
Yêu CU eác phOng, ban, doi vj có lien quan vâ UBND các xã nghiCm
tii'ic tO chue triên khai thuc hiên./.
)Vc'i nhân:
- Nhu trén;
- TT: HU, HDND huyn;
- CT, PCT UBND huyn;
- Các Hôi Doàn the;
- Dài TTPLTH hiuyêri;
- VP: C, PCVP;
- Luu: VT.

KT. CHU T!CH
0 CHU T!CH

4

