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Kính gửi:  

- Ban khuyến nông; Ban chăn nuôi thú y; 

- Hội nông dân xã 

- Ban cán sự các thôn; 

 

Ngày 04/01/2019, UBND xã nhận được công văn số 01/NN-PTNT của 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh về việc tăng cường chỉ 

đạo, bổ cứu sản xuất vụ Xuân 2019. Để sản xuất vụ Xuân đạt kết quả cao nhất, Ủy 

ban nhân dân xã yêu cầu ban cán sự các thôn, ban khuyến nông, ban chăn nuôi thú 

y, Hội nông dân thực hiện tốt các nôi dung sau: 

1. Điều chỉnh lịch thời vụ:Theo ý kiến của Phòng NN&PTNT, Trung tâm 

ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện thống nhất điều chỉnh thời 

gian bắc mạ:Các loại giống Nếp 98; Nếp 97; Nếp 87, BQ; DQ11; HT1: Bắc mạ từ 

ngày 10-15/1/2019 (lịch củ từ 15-20/1; gieo thẳng sau bắc mạ 5-7 ngày).  

Hiện nay, thời tiết bắt đầu ấm dần, đề nghị các thôn căn cứ vào thổ nhưỡng, 

điều kiện tự nhiên của thôn mình và lịch thời vụ, thông báo kịp thời cho người dân 

xuống giống, ngâm ủ giống; trong thời gian sản xuất vụ Xuân, cần bố trí giống lúa 

dự phòng nhằm chủ động sử dụng khi lúa xảy ra chết rét, sâu bệnh gây hại. 

  - Các thôn triển khai nghiêm túc Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 05/12/2018 của 

UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi, phòng chống 

hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2018-2019; tổ 

chức ra quân làm thủy lợi nội đồng hoàn thành trước ngày 12/01/2019; 

 - Thực hiện nghiêm túc Công điện số 01/CT-UBND ngày 2/1/2019 của 

UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho 

gia súc, gia cầm; thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện có bệnh LMLM trên trâu 

bò, lợn báo ngay cho Trưởng ban thú ý, UBND xã, tuyệt đối không được dấu dịch. 

 - Tăng cường quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp (VTNN gồm: Thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón và giống) nếu thấy VTNN có dấu hiệu khác 

thường thì điện ngay cho Chủ tịch UBND xã, Hội nông dân xã để báo cáo lên cấp 

trên về kiểm tra lập biên bản và báo cáo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và 

thủy sản tỉnh, lấy mẫu, xử lý theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc phân cấp 

quản lý. 

 - Các thôn Khẩn trương phân phối giống hỗ trợ mà xã đã phân cho nhân dân, 

đồng thời quyết toán đầy đủ các giấy tờ liên quan để thanh quyết toán với cấp trên. 

 Nhận được công văn đề nghị hội nông dân, ban chăn nuôi thú y,ban khuyến 

nông và các thôn thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP.; 
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