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      Số: /UBND-NN            Quảng Xương, ngày     tháng 5 năm 2020 
V/v tổ chức triển khai kế hoạch  

sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020. 
 

 

 

 

 

 
 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

   
 

 

Ngày 06 tháng 5 năm 2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số: 370/KH-

UBND về Kế hoạch sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020 . Để chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho sản xuất vụ thu mùa năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương 

yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các phòng, ngành chức năng thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện và điều kiện thực tế của đơn vị mình, 

xây dựng phương án sản xuất vụ Thu Mùa 2020 đảm bảo diện tích gieo trồng, 

tổng giá trị sản xuất và thu nhập trên đơn vị diện tích; lựa chọn và bố trí cơ cấu 

cây trồng, cơ cấu giống phù hợp đảm bảo năng suất, chất lượng cao và thích ứng 

tốt với điều kiện khí hậu thời tiết đưa vào sản xuất. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất 

trọng tâm là chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chính sách tích tụ, tập 

trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; chính sách 

phát triển bảo vệ đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sản xuất trồng trọt, nhất 

là đối với vụ Thu Mùa 2020 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai diễn 

biến phức tạp, đồng thời trùng vào thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Do 

đó, cần tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn, xử lý các vi phạm theo quy định và kinh doanh các loại giống 

không có trong cơ cấu của huyện. 

- Tâp trung chỉ đạo nông dân huy động máy móc, lao động thu hoạch 

nhanh, gọn diện tích lúa khi chín 85% với phương châm “ Xanh nhà hơn già 

đồng ” đề phòng giông, tố gây thiệt hại cuối vụ.Tăng cường công tác quản lý 

máy thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2020, tuyệt đối không để tình trạng cản trở, 

gây khó khăn, tranh chấp, tăng giá, ép giá và mất trật tự an ninh trên địa bàn. 

Đồng thời giải phóng đất sớm, để có thời gian phân hủy xác hữu cơ, hạn chế lúa 

mới cấy bị ngộ độc và sâu bệnh cư trú sang vụ Thu, Mùa. 



2. Các phòng ngàng cấp huyện: 

2.1 Phòng nông nghiệp & PTNT huyện: 

Theo dõi chỉ đạo công tác thu hoạch vụ chiêm xuân, công tác giải phóng đất 

và triển khai gieo cấy vụ thu, mùa đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tham mưu đề 

xuất kịp thời các giải pháp để lãnh đạo UBND huyện có biện pháp chỉ đạo. 

2.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: 

Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc 

mạ, giải phóng đất và gieo cấy lúa vụ mùa. Nhằm phát huy tối đa tiềm năng của 

giống và đạt năng suất cao nhất.  

2.3 Cty TNHH MTV sông Chu Chi nhánh thủy lợi Quảng Xƣơng: 

Đảm bảo đủ nước cho mạ, gieo cấy lúa mùa và các loại cây trồng vụ thu, vụ 

mùa. Đồng thời có phương án chống hạn và tiêu úng khi có mưa lụt xảy ra. 

 Trên đây là một số nội dung trọng tâm, trước mắt, Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các phòng, ngành chức năng liên quan 

thực hiện tốt một số nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;                                                        
- TTr H.Ủy, HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT (t/h); 
- Trung tâm dịch vụ NN huyện (t/h); 
- Cty TNHH MTV chi nhánh TL Q.Xương (t/h); 
- Trung văn hóa TT, TT &DL (t/h); 
- Lưu VT. 
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