ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 2735/UBND-NN&PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v chỉ đạo thu hoạch lúa vụ mùa 2021,
đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp&PTNT;
- Trạm Trồng trọt&BVTV;
- Xí nghiệp Thủy lợi huyện;
- Trung tâm Văn hóa-TT-TT;
- UBND các xã, thị trấn trong huyện.
Hiện nay, bà con nông dân các xã, thị trấn trong huyện đang bắt đầu thu
hoạch lúa vụ Mùa và gieo trồng các cây trồng vụ Đông 2021. Theo báo cáo nhanh
của các xã, thị trấn tính đến hết ngày 09/9/2021 toàn huyện đã thu hoạch
được khoảng 110 ha/3.750 ha KH lúa (đạt 2,9%).
Để giành thắng lợi trong sản xuất vụ Mùa 2021 và đẩy mạnh sản xuất vụ
Đông 2021 đảm bảo kịp thời vụ, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên
quan, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp&PTNT
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân thu
hoạch nhanh gọn diện tích lúa Mùa 2021 và đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021
đảm bảo kịp thời vụ.
Triển khai các mô hình trình diễn trong vụ Đông 2021 đảm bảo hiệu quả.
2. Trạm Trồng trọt&BVTV
Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại
cuối vụ trên những diện tích lúa vụ Mùa trỗ muộn và diện gieo trồng vụ Đông
sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở
sản xuất, kinh doanh giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn
huyện; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không để hàng giả, hàng
kém chất lượng làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất và gây thiệt hại cho người nông
dân.
3. Trung tâm văn hóa - TT - TT, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường thông tin trên
hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn để hướng dẫn nông dân khẩn
trương thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ Mùa 2021 và đẩy mạnh gieo trồng các cây
trồng vụ Đông 2021 đảm bảo đúng khung thời vụ của huyện. Chỉ đạo hệ thống
truyền thanh cơ sở chủ động tuyên truyền và tăng cường thời lượng tiếp âm Đài
truyền thanh huyện.
4. Xí nghiệp Thủy lợi huyện
Tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị phương tiện để kịp thời ứng phó với các
diễn biến bất thường của thời tiết khi có mưa lớn xảy ra để hạn chế thấp nhất thiệt
hại cho sản xuất.

Chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết nước đảm bảo đủ nước phục vụ cho
gieo trồng cây vụ Đông 2021.
5. UBND các xã, thị trấn
- Cử cán bộ phụ trách nông nghiệp thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo
dõi đối với những diện tích lúa vụ Mùa cấy sau, trỗ muộn và diện tích gieo trồng
vụ Đông sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
- Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện một số nội dung sau:
+ Khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Mùa đã chín để giải phóng đất
theo phương châm ‘’xanh nhà hơn già đồng’’; thu hoạch đến đâu khẩn trương làm
đất trồng cây vụ Đông đến đó.
+ Không phơi, đốt rơm rạ trên lòng đường, bờ kênh để đảm bảo an toàn
giao thông và không gây ách tắc dòng chảy.
+ Thực hiện gieo trồng các cây trồng vụ Đông 2021 đảm bảo theo khung
lịch thời vụ của huyện đã ban hành.
- Chỉ đạo các HTX (tổ hợp tác) phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh
Tường xây dựng kế hoạch điều tiết nước đảm bảo đủ nước phục vụ cho gieo trồng
cây vụ Đông 2021.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó với điều kiện thời
tiết bất thuận và có biện pháp xử lý kịp thời.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NN.
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