UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM
JJc 1p - Tij do - Hinh phüc

S2( /UBND-KTTH

Minh Long, ngay.A'l tháng 01 nám 2019

V viêc dy rntnh chi do
san xuât vii Dông Xuân
2018 - 2019
Kinh gri:
- Phông Nông nghip và PTNT huyn;
- Trung tan Djch vi nông nghip huyn;
- Uy ban nhân dan các xa.
Vii Dông Xuân 2018 - 2019 trên dja bàn toàn huyn diang hoàn thành tin
d gieo s (tinh den ngày 10/01/2019) vi kê hoch 780,0 ha. Hin nay Füa viii
Dông Xuân 2018 - 2019 chInh vi dang trong giai don rnt, dây.là thi diem
nhiêu dôi tuçmg phát sinh gay hi nhu: chut, b9 tn, sâu nan.....gay ành hiiing
lou den näng suât, san 1u9'ng cay trông trên da bàn huyn näm 2019.
vi1 Dông Xuân 2018-2019 dam báo dt k hoch, UBND huyn d
nghj phông NN&PTNT huyn, Trung tam Dch vi nông nghip huyn và
UBND các xã phôi hçp tp trung chi do triên khai thrc hin tot mt so nhim
VT tr9ng tarn nhu sau:
1. Phông NN&PTNT huyn, Trung tam Dich viii nông nghip huyn:
Theo dOi chat chê tInh hmnh sau bnh trén cay trng d thông báo kjp thai
cho nhân dan chü dng phông trir dt hiu qua, dông thèi phân cOng can b k5
thut thuông xuyen barn sat da bàn, xir l kp thO'i hoc die xuât các giài pháp
phông trr dt hiu qua, khOng die dch bnh lay lan trên din rng.
2. U ban nhãn dan các xã:
- Di vi din tich liia dang trong giai don rn; tp trung chi do chäm
soc lüa kp thài, bón phân can dOi NPK, dam bào cho cay lüa sinh tru&ng phát
triên tOt, die nhánh kluOe. Trong thi gian nay, chut, sâu nan, b9 tn,.. dang phát
sinh, phát triên rrinh, do do can tap trung chi do bâ con nOng dan thuè'ng
xuyên thàrn dOng và thirc hin các bin pháp phông, chOng djch bnh do phông
NN&PTNT huyn, Trung tarn Djch vi nông nghip huyn huóug dan.
- Chi dto gia c các dp tam, dp bi, diu tit nithc hçp 1, tuO'i rnrrc ti&
kim theo thO'i k sinh tru&ng cüa cay lüa; Trong nhttng ngày có ret 1nh kéo dài
can có kê hoch bin pháp chông ret cho cay lüa bang cách dua nuc vào rung
tr 10 - 15 cm nhàm gi am cho cay 1a và nhât thiêt khOng dugc die thiêu nuc
trong rung trong su& thii gian nhit d xuOng thâp, dông thai ngung vic bón
phân dim ma tang cu'è'ng bón phân kali, phân lan.

- Di vi cay trông cn nhu: Ngô, lac, rn, rnIa và rau du các 1oi can
tranh th thO'i tiêt näng ráo, dat con dü am tp trung chi do day nhanh tiên d
gieo trông, phan dâu vu't chi tiêu kê hoch dê ra.
- Thông tin tuyên truyn trên các phuong tin thông tin di chüng cia xã,
dê thông báo kjp thai din biên tInh hInh thi tiêt rnu'a, ret, lanh Va tlnh hInh sâu
bnh, djch bnh trên cay trông dê giüp nguO'i nông dan có bin pháp phOng trr
kjp thO'i.
UBND huyn d nghj phông NN&PTNT huyn, Trung tarn Dch vi nông
nghip huyn vâ UBND các xã phôi h9p triên khai thirc hin./.
iVoi nhân:
- Nhu trên;
- CT, các PCT;
- Dài TTPLTH huyén;
- VP: C, PCVP;
-Lu'uVT.
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