
      UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                          Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
  

     Số:         /UBND-NN                  Quảng Xương, ngày       tháng     năm 2020 

V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông và  

vụ Chiêm Xuân 2020-2021.            
 
 

                                                                                                                     Kính gửi:  

             - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

        - Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan. 
 
 

Hiện nay, toàn huyện diện tích gieo trồng cây vụ Đông ước đạt 1.72,1 

ha/1.850 ha, đạt 93,05% kế hoạch, các xã làm tốt việc gieo trồng cây vụ đông 

như xã Quảng Yên, Quảng Lưu, Quảng Định, Quảng Văn... tuy nhiên, vẫn còn 

một số xã chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiến độ gieo trồng cây vụ đông 

chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của huyện. Để sản xuất vụ Đông đạt các 

mục tiêu diện tích, sản lượng và hiệu quả cao; đồng thời chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho sản xuất vụ Chiêm Xuân 2021. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các phòng, ngành khẩn trương tập trung 

chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Đối với các xã, thị trấn: 

- Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tiếp tục chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh 

tiến độ gieo trồng cây vụ Đông ưa lạnh như khoai tây, cà chua, cà rốt, su hào, 

bắp cải,... ưu tiên các sản phẩm có thị trường và sản phẩm phục vụ tết Nguyên 

đán Tân Sửu; phấn đầu hoàn thành và vượt chỉ tiêu diện tích được giao. Thực 

hiện tốt việc điều tra, dự tính dự báo và phòng trừ sâu bệnh bảo vệc cây trồng 

kịp thời hiệu quả; điều tiết nước để cây trồng vụ Đông cho năng suất và chất 

lượng cao. 

- Tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm cây trồng vụ Đông. Đôn đốc, quán triệt các đơn vị hợp tác xã, các 

doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu 

sản phẩm đã ký kết. 

- Xây dựng Phương án sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2020-2021 trên cơ 

sở Kế hoạch số 1045/KH-UBND ngày 12/11/2020 về Kế hoạch sản xuất ngành 

trồng trọt năm 2021 được UBND huyện triển khai ngày 13/11/2020, trong đó: 

tập trung  các chỉ tiêu: Kế hoạch diện tích, sản lượng lương thực, giá trị và hiệu 

quả; quan tâm phát triển các cây trồng chủ lực và có lợi thế; đẩy mạnh chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống; tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản 

xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao. Đồng thời xây dựng các giải pháp 

cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả. 



- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ làm thủy lợi mùa khô theo Kế hoạch đã giao. 

Đồng thời xây dựng phương án tưới tiêu, giải phóng đất phù hợp; tập trung sửa 

các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất đạt hiệu quả. 

- Tổ chức ra quân phát động nhân dân diệt chuột đồng loạt vào thời gian 

chuột chưa vào mùa sinh sản, đợt 1 từ 25/11 đến 20/12/2020; diệt chuột bằng 

biện pháp thủ công là chính ( đánh bẫy, soi đèn, hun khói, ...) hoặc bả sinh học, 

hóa học. Sử dụng thuốc Biorat, Ratkill 2%DP, Broma 0.005 AB, Racumin TP 

0.75, Diof 0.006 AB...theo khuyến cáo kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện. 

2. Đối với các phòng, ngành cấp huyện:  

- Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện: Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các xã, 

thị trấn, thủ trưởng các phòng, ngành thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ Đông 

và Vụ chiêm Xuân năm 2020-2021 và tham mưu các giải pháp chỉ đạo kịp thời. 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: Tích cực tuyên truyền, khuyến 

cáo và tập huấn, hướng dẫn cho nông dân về các biện pháp kỹ thuật gieo trồng 

vụ đông; chăm sóc, quản lý tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cây trồng và có Kế 

hoạch cung ứng các loại giống cây trồng phục sản xuất Chiêm Xuân 2021.  

- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu-Chi nhánh thủy lợi Quảng 

Xương: Chủ động tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra trên những diện tích đất 2 lúa 

trồng ngô và các loại rau màu khác. Đồng thời, đảm bảo đủ nước tưới để gieo 

trồng và chăm sóc các loại cây trồng vụ đông. 

 Trên đây là một số nội dụng trọng tâm trong chỉ đạo sản xuất vụ Đông và 

vụ Chiêm xuân năm 2021. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng 

các phòng, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- TTr H.ủy, TTr HĐND huyện (b/c);                                                                                                   

- CT, các PCT-UBND huyện (b/c);            

- UBND 26 xã, thị trấn (thực hiện); 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT (T/h); 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện (T/h);  

- Cty TNHH MTV Sông Chu-CNTL Q.Xương(T/h); 

- Trung tâm văn hóa, TT-TT&DL huyện (đưa tin); 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Thế Anh 
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