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THÔNG BAO
Kêt 1un cüa dông chI Dinh Van Bit, Phó Chü tjch UBND huyn ti Hi
nghj Tong kêt san xuât nông, lam nghip nám 2018, dnh hithng kê hoch
nám 2019 và triên khai kê hoch san xuât vI1 Bong Xuân nàm 2018 - 2019
Ngày 16/11/2018, UBND huyn dã t chüc Hi nghi. tong kêt san xuât
nông, lam nghip närn 2018, djnh huó'ng kê hoch näm 2019 và triên khai ké
hoch san xuât v Dông Xuân nãm 2018 - 2019; Hi nghi. do dông chi Dinh Van
Diet, Phó Chü tjch UBND huyn chü trI. Tham dir Hi nghi. có di din lành do
Thung trirc HDND huyn; lãnh do các Co quail, dcm vj: NN&PTNT, Tài
chInh - Kê hoch, Ht Kiêm lam, Khuyên nông, Trtm Trông tr9t và BVTV, Chi
ciic Thông kê, Tram Chän nuôi và Thu y huyn; các Hi Doàn the huyn; Dii
din lành do UBNID các xã và can b phi trách kê hoch Giao thông - Thñy igi
xa.
Sau khi nghe lãnh do phông NN&PTNT huyn thông qua dtx thào báo
cáo kt qua san xuât nông, lam nghip näm 2018; triên khai nhim vi san xuât
v1i Bong Xuân 2018 2019 và kê hoch tr9ng tam 2019; kiên tham gia cüa các
di biêu tham dir buôi Hi nghj, dông chi Dinh Van Diet, Phó Chü tjch UBND
huyn dánh giá và kêt lun nhu sau:
I. Bánh giá chung
Trong näm 2018, san xut nông, lam nghip trên dia bàn huyn di mt
vi nhiêu khó khàn, thách thirc nhu: giá cà vt tu nông nghip vn mirc cao,
giá dâu ra mt sO san phâm con bâp bênh, diên biên thai tiêt bat igi, mua lü dâu
vi Bong Xuân 2017 - 2018 dà lam hu hông mt so cong trInh thüy 1i phiic vii
tui, din tIch dat san xuât yen song, suôi bi, sa bôi, tInh hInh sâu bênh, chut
phát sinh gay hi cic b. Buâc vào san xuât viii BOng Xuân 2017 - 2018 bi. ânh
hithng cüa không khI 1nh, gió müa Bong Bàc, nhit d xuOng thâp, gay ra mua
lü trên din rng, thè'i tiêt mua 1nh, ret kéo dài; Vi He Thu 2018 vào giüa vi1
do ành hu&ng cüa gió Tây Nam khô nóng, khi lüa dang chuân bi, trô 1i gp các
dçrt mua dông lam lua bi lem lép hat, ngà dO, nhim bnh do On, bnh khô van,
Tuy nhiên, vó'i s\r quan tam cüa Huyn Uy, HDND huyn, sir chi d?o ki,p thi
cüa UBND huyn, sir phôi hçip cüa các cap, các ngành cüng vâi sr no lirc cua bà
con nông dan nhIn chung cay lüa và cay hoa màu sinh trung và phát triên tot,
tInh hmnh djch bnh trong chan nuôi dugckiêm soát, cong tác kiêm tra các co s
san xuât kinh doanh giông cay trông, thuôc bào v thirc vet, thuc an gia sue trën
dja bàn huyn thrc hin thuing xuyên,... nên kêt qua san xuat nông, lam nghip
nam 2018 dugc müa và cho näng suât khá.
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Ben cnh nhftng kt qua dt duçc vin con nhQng khó khan, tn ti hn
chê: San xuât nông nghip cOn nhô lé, chua có buó'c dt phá. TInE trng vn
chuyên g trái phép dôi 1ic dôi nai cOn xáy ra. Cong tác chuyen dôi cci câu cay
trông nông dan chua mnh dan, kêt qua chuyên dôi mt so cay trông trên din
tich dt 1ia thiu nuâc vi he sang cay ngãn ngày chua cao, nhn thiirc cüa ngui
dan vn cOn trông ch
1i nhà nuc h trçi, mt so din tIch ha con nông dan
gieo s. dày và chua sü' dçing trit dê luçing phân chuông dê bón lot,...
II. Nhim v1 trçrng tam trong thO'i gian den
D dam bão hoàn thành các chi tiêu k hoach san xut vi Dông Xuân
2018 - 2019 và san xuât nãm 2019. TJBND huyn chi do tp trung mt so
nhiêm vu sau:
1. PhOng Nông nghip và PTNT huyn
Tham mini UBND huyn: V ljch thi vi, ca cu ging mt s loi cay
trng chinh san xuât vi Dông Xuân 2018 - 2019; xây dmg phumg an phông
chông hn näm 2019 ngay tr dâu vii Bong xuân 2018 - 2019; chi do các co'
quan chic nàng kiêm tra, kiêm soát so 1u''ng, chat lugng, nguôn gôc phân bón,
thuc bào v thrc 4t trên dja bàn huyn nhäm ngän chn và xü 1 kjp thai
tnrO'ng hçip buôn ban phân bón, thuôc bâo v thuc vt giá, kern chat luçmg.
Chü tn ph& hcp vó'i Trm Khuyn nông xây dçrng k hoch trin khai xây
drng mO hInh khuyên nông, khuyên lam, khuyên ngix näm 2019; chü tr9ng phát
tnin mO hInh phü hcTp vó'i diêu kin khI hu, thô nhiiO'ng dê dem 'ai hiu qua
kinh t cao. Phôi hcrp vi Tram Chãn nuôi và Thu y huyn xây dmg kê hoch
phông chông dói, chông ret cho dan gia sic, gia cam trong müa dOng.
Phi hQp vi Trrn Trng tr9tvà Bào v thrc vt huyn tham mmi UBND
huyn tO chi'rc phát dng dcit cao diem diet chut nhàrn giàm thiêu miirc d thit
hai do chut gay ra.
Vn dng nhân dan mO' rng ao, ht thâm canE d tang näng suit, san
lucmg thüy san.
ThuO'ng xuyên kim tra don dc, htthng dn các da phixo'ng trin khai san
xuât vu Dông xuân 2018 - 2019 và san xuât nOng lam nghiêp nàm 2019 dt ke
hoach d ra.
2. Tram Khuyn nông huyn: Tip tçic theo dOi, chi do mO hinh dã
thrc hin nàm 2018; phOi hçp vói UBND các xä huó'ng dn nông dan thc hin
các giái pháp k thut gieo sa san xuât viT BOng Xuân 2018 - 2019; Giri thiu
nhUng mô hInh có hiu qua dê to chuc tham quan h9c tp và nhân rông.
3. Trim Tring tryt Va Bão v thijc vet: Chñ dng theo dOi, thông báo
ye du tinE, dr báo tinE hInE sâu bnE gay hi cho cay trông và huO'ng dn nOng
dan các bin pháp phOng trü' dch hi cay trng, bào v san xut; dnh ki phi
hp tO chuc các d9't kiêm tra, báo cáo kt qua thit hi do sau bnE gay ra.
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4.Trm Chàn nuôi và Thu y huyn: To chirc tiêm phông gia sñc theo
kê hoach, thrn'mg xuyên theo dOi dan gia sñc, khi phát hin ô dich tiên hành to
chrc dp djch không dê dch xãy ra din rng.
5.Ht Kim lam huyn Va Ban QLR phông h huyn: Tham mu'u
UBND huyn xây dirng kê hoch và thành 1p Doàn kiêm tra lien ngành ye to
chirc, truy bat các diem nóng phá rü'ng. Tang chuè'ng cong tác quãn 1, bão v
rung, phông cháy chtra cháy rung vào müa khô. Phôi hçTp vói UBND các xã
thrc hin tot cOng tác quãn 1, bâo v rrng.
U ban nhân dan các xã:
6.
Khn trucrng t chirc Hi nghj tng k& san xut nông, lam nghip näm
2018, dtnh hu'ó'ng kê hoch näm 2019, triên khai ké hotch san xuât vii Dông
Xuân 2018 - 2019.
Chi do nông dan chun bi. dy dü các diu kin phiic v san xut. T
chirc ra quân diet chut bang nhiêu hInh thirc ngay tr dâu vi, ye sinh dông
rung, cay âi ngâm nithc diet các mâm móng benh tan du v1i truó'c trong dat;
Huy dung nhân dan no vet kênh muo'ng ni dông, gia cO, tu sira các cong trInh
thüy lci phic viii tu&i thông suôt trong vi.
Thrc hiên ljch thè'i vi và co cu giông theo chi do cüa UBND huyn,
không dê tInh trng gieo sa sóm hoc qua trê so vi lch thai vii. Phô biên trên
các phuo'ng tien thông tin, ba phát thanh, các tà rcii, niêm yet tai các nhà van
hóa thôn,... dê nông dan nàm chäc ljch thèi vi, ca câu giông, các giái pháp k
thuât canh tác và dien biên thôi tiet nhäm dam bào san xuât duo'c an toàn.
Co k hoch djnh hithng chuyn di co cu cay trng cii th, chuyn di
dien tIch lua mt vi,i lüa, không chü dng nuc tithi sang trông cay màu ngay tr
dâu v de nâng cao hieu qua san xut. Vn dng nhân dan tIch ti rung dat, ma
rng dien tIch dê thun igi cho viec thirc hien co giâi hóa trong các khâu lam dat
và thu hoch.
Phi hop vai UBMTTQ, các hi doàn the xã tang cu?mg cong tác tuyên
truyen, vn dung nhân dan chü dng phông, chOng djch benh gia süc, gia cam.
Thixc hien nghiem cong tác tiêm phông vac xin cho dan gia sik, gia cam. Tiep
tiic thrc hien có hieu qua phong trào nông dan san xuât, kinh doanh giOi nham
to khi the thi dua sOi nôi trong lao dung san xuât.
Xây drng kê hoch ci th y phông chng han, phông chng thien tai,
chun b tOt de ung cñu, khãc phic kjp thai yà có bien pháp quán 1 khai thác,
dieu tiêt nuac, sr ding rnthc tuó'i tiet kiem dê dam bao dü nuO'c gieo s; dien
tIch nào tuó'i có khó khan nen thiic hien quy trInh tuai uO't - ráo nham tiet kiem
nuôc.
Tang cuing cOng tác tuyen truyn vn dng nhân dan tham gia bao ye và
phát triên rung. Khuyen khIch nhân dan trông cay go 1&n, cay có giá trig kinh tê
cao.
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Nay thông báo kin kt 1un cüa dng chI Phó Chü tjch UBND huyn
dé các phông, ban, dan v có lien quan và UBND các xã triên k}iai thirc hin./.
No'i nhân:
- TT. RU, HDND huyn (b/c);
- CT, các PCT;
- Phông NN&PTNT, TC-KJ-J huyên;
- Các Tram: TT&BVTV, CN&TY,
Kbuyên nông huyn;
- Hat Kiêm lam, Ban QLRPH huyên;
Các Hi Doàn th huyn;
- Chi ciic Thng kê huyn;
- UBNID các xã;
- VP: C, PCVP;
- Luu: VT.
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