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- Phông Nông nghip và PTNT huyn;
- Các Trrn: Khuyên nông, TrOng tr9t và BVTV;
- Uy ban nhân dan các xã.
D san xut viii Bong Xuân 2018 - 2019 dung theo ljch thà'i vi vâ co cu
giOng va dt hiu qua cao nhât cho san xuât vi BOng Xuân 2018 - 2019, qua do
gop phân quan tr9ng dê hoàn thành các chi tiêu kê hoch san xuât närn 2019.
UBND huyn yêu câu CC co quan, don vi lien quan và UBND các xã triên khai
thuc hiên nhu sau:
1. Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn: Phôi hgp vi
Tram Khuyên nông, Tram Trông tr9t và BVTV huyn hithng dan UBND các xä
tp trung triên khai thirc hin tot các ni dung sau:
a) Tp trung chi do thirc hin ljch thñ vii, co cu ging theo khuyn cáo,
không dê tInh trng gieo si qua sthn hoc qua trê theo ni dung Cong van so
866/UBND-KTTHngày 19/11/20 18 cüa UBND huyn ye vic thrc hin 1ch
th?ii vi, co câu giông mt sO cay trông chInh san xuât vçi BOng Xuân 201820 19. Chi dao can bO co' s barn sat dOng rung, dOn doe, hucng dan nOng dan
lam dat, gieo sa dung ljch thai v1 Va co câu giOng.
b) Chi do tru&ng thôn trong vic dOn dc, huó'ng dn Nhân dan t chrc
ra quân diet chuôt, ye sinE dông ruOng, lam dat thuc hiên lich thai vu va co câu
giông. Chü dng san sang irng phó vi diên biên thai tiêt that thuO'ng có the xáy
ra. PhOi hçp vói Ca quan chuyên mon cüa huyn thuOTlg xuyên thäm dông, tang
cu?mg cOng tác kiêm tra, hrnng dan Nlhân dan thirc hin dung ljch thai v11, ca
câu giông và các bin pháp chü dng phOng chông dch bnh cho vt nuOi. Bong
thai tp trung chi do cOng tác khàc phiic hu qua sau lü 1i4, ci the: Khäc phçic
diên tIch bi sa bôi, thüy phá, to chuc däp dp bOi, dp tm và no vet kênh
muong nhärn dam báo nguOnnuc tuói thông suôt vi, dông thai quân l chat
ch nguOn nithc, phân phOi diêu tiêt nuc hp 1, tiêt kiêm, phic vi có hiu qua
cho san xuât.
* Dôi vO'i cay lila
- Thông báo 1ch thi vi vá co' cu ging thuO'ng xuyên trên các phucmg
tiên ba, dai d nOng dan nàm bat thuc hien kip thai Theo dOi chat chê du bao
thñ tiet de ngâm ü giOng, gieo s, hn che trôi giông hoc thOi giOng khi gp
mua lan. Chu theo dOi din biên cUa thai tiët dê cO kê hoach diêu chinE kë
hoch san xuât mt cách tOt nEat. Tranh thu nhüng ngày thai tiêt näng am tiên
hành gieo s. gn, tp trung theo lich, nhung phâi ket thc truac ngày

10/01/2019; dê cho 1tia trô tp trung tr 10/3 dn 20/3/2019, thu hoach g9n cüng
vi trà chinh vu.
- Hthng dn nông dan chü dng lam dt, tp trung d9n v sinh dông
rung, chuân bj day dü giông, vt tu, ,täng cung bón lot phân chuông, các
1oi phân hüu co dé cal to dông rung vó lieu luçrng can dôi theo quy trInh.
- Di vi nhCtng din tIch vüng trUng thp: Tich circ ton cao các bO'
vüng, nto vet kênh rnuang ni dông thông thoáng, barn tat tiêu 1ing kp thai
nhäm hn chê thit hi ye giông den mirc thâp nhât. Sau khi nithc rat, tang
cuO'ng khâu chãm soc bón phân, giüp lüa mau phc hôi dê sinh truô'ng tot.
- Di vó'i nhü'ng diên tich bj thai ging, trôi ging: Khn tnrang thoát
nuO'c nhanh, lam li dat, chuân b vat tu, giông dê gieo s. kp thai vii.
* Dôi vi cay trông ngn ngày khác
- Tp trung lam dt, tranh thu xung ging các 1oi cay hoa mâu, khi thèi
tiêt nãng ráo trông các 1oi cay rau, dâu các ba1 và trông mia, trông m...
dam báo hoàn thành diên tIch theo kê hoach dê ra.
- Vn dng htrng dn nông dan tang cuèig chuyn dM các chân dt san
xuât i(ia thiêu nuO'c, näng suât thâp chuyên sang trông cay hoa màu nhu: MIa,
mT, ngô lai, du phmg, du xanh, vmg (me).. .phü hcip dê nâng cao hiu qua
kinh tê trên dan vi diên tich dat san xuât.
* Dôi vOi chãn nuôi
- Tip tc tang cithng cOng tác kim tra và hithng dn cho các chü vt
nuOi áp dung các bin pháp phông chông dói ret và djch bnh cho dan gia sic,
gia cam trong rnüa mua.
- HuO'ng dn nOng dan có các giái pháp phü hçp d phát trin tng dan gia
sue, gia cam. Tang cung cong tác phOng chông dch bénh, kim dch, kim soát
giêt mô, kiêm tra v sinh th y dung 4t và san phâm dng 4t.
- Kim soát cht chê vic 4n chuyn, buôn ban, git m dng vat, san
phâm dng vt nhäm dam bão an toàn thirc phâm và an toân djch bnh.
2. Trim Khuyn Hông, Trm Tring tr9t vã BVTV huyn và UBND
các xã: Phân cOng can b theo döi, phôi hçip chit chë vth ngành, da phuong
barn sat dOng rung de kiêm tra tinh hInh lam dat gieo sa, thuc hin ljch th?yi vu,
ca câu giông và tInh hInh djch bnh 4t nuôi; Kjp thñ báo cáo ye UBND huyn
(qua phông NN&PTNT huyn,) de có bin pháp chi dao, x1r l.
D nghj cac co quan, dan vj, ban ngành có lien quan và UBND cac xã
khân truang trien khai th1rc hin./.
Noi n/ian:
KT. CHU TICH

- Nhu trén;
- CT, các PCT;
- UBMTTQVN huyn;
- Các Hôi Doàn th (Phôi hop);
- Dài TTPLTH huyn;
- VP: C, PCVP;
-Lu'u:VT.
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