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           Nghi Xuân, ngày   13   tháng 5 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tập trung đẩy nhanh thu hoạch lúa Xuân 2021 

 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Điện: 
 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHCN và Bảo vệ cây trồng vật nuôi; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh thu hoạch lúa Xuân 2021 và triển khai sản xuất xuất 

vụ Hè Thu năm 2021. Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

hiện nay lúa vụ Xuân đang bước vào thời kỳ thu hoạch, đến ngày 12/5/2021, diện tích 

thu hoạch lúa toàn huyện 480/3.156ha đạt 15,2%. Hiện nay, máy gặt trên địa bàn 

huyện không đủ đáp ứng, do ảnh hưởng của dịch covid 19, việc lưu thông máy gặt 

giữa các tỉnh trong vùng gặp khó khăn. Bên cạnh đó các hiện tượng cực đoan của thời 

tiết: Mưa, gió, lốc liên tiếp xảy ra tại các địa phương; trong điều kiện thời tiết khí hậu 

nắng nóng, lúa chín nhanh nhưng tiến độ thu hoạch còn chậm, dễ xảy ra rủi ro trong 

giai đoạn thu hoạch. Để kịp thời thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Xuân, triển khai sản 

xuất vụ Hè Thu 2021 đảm bảo thời vụ và diện tích gieo cấy; Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân huyện yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; Trưởng các đơn vị liên 

quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:   

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, 

máy cơ giới có trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Tranh thủ điều kiện thời 

tiết thuận lợi sau khi thu hoạch, tận dụng các điều kiện để tập trung phơi, sấy, chống 

thất thoát sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng lúa gạo. Trong điều kiện dịch covid, các 

địa phương chỉ đạo nhân lực giúp các gia đình có người cách ly thu hoạch lúa vụ 

Xuân, quản lý chặt chẽ các chủ máy từ các địa phương khác đến đảm bảo điều kiện 

phòng chống covid. Tiếp tục chăm sóc và theo dõi các đối tượng sâu, bệnh hại trên 

các loại cây trồng cạn như: Lạc, ngô, rau màu các loại cây trồng để phòng trừ kịp 

thời, hiệu quả. 

- Đối với địa phương làm Hè Thu - Mùa, khẩn trương tổ chức làm đất gieo cấy 

vụ Hè Thu – Mùa; giữ nước tại ruộng để chủ động sản xuất và phối hợp với các đơn vị 

liên quan điều tiết nước với phương châm lấy nước điều hành thời vụ. Chuẩn bị máy 

móc, các loại vật tư nông nghiệp, giống, phân bón để triển khai sản xuất vụ Hè thu 

đúng lịch thời vụ theo Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 04/5/2021 của UBND huyện. Chỉ 

đạo bắc mạ đúng lịch thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ Hè Thu đồng loạt, phấn đấu kết 
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thúc trước 10/6 để đảm bảo lúa trổ từ 5 -10/8 và thu hoạch trước ngày 15/9 né tránh 

bão, lũ.  

- Chấp hành nghiêm cơ cấu giống và rà soát cân đối cụ thể nguồn giống để 

đảm bảo gieo cấy hết diện tích kế hoạch, liên hệ, hợp đồng với các doanh nghiệp để 

chủ động nguồn giống cung ứng cho người sản xuất đảm bảo đủ số lượng, chủng loại 

với chất lượng tốt. Thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh; tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về hàng hóa vật tư nông nghiệp trên địa bàn ngay từ đầu vụ sản 

xuất; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên ngành cấp trên trong công tác quản lý nhà nước 

về hàng hoá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống lúa, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

2. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Trung tâm 

UDK&BVCTVN huyện: 

- Trực tiếp chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các địa 

phương tập trung sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo thời vụ; phối hợp với các địa phương tổ 

chức kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo. 

- Kiểm tra hệ thống thuỷ lợi từ đầu mối đến các kênh cấp 1, kênh cấp 2, cống, 

phối hợp với các đơn vị quản lý để điều tiết đảm bảo tưới nước kịp thời, đủ và tiết 

kiệm; làm việc với các chủ đầu tư các công trình thuỷ lợi đang thi công dở dang trên 

địa bàn, kiên quyết không để ảnh hưởng đến việc dẫn nước về đồng ruộng đảm bảo 

sản xuất vụ HèThu đúng thời vụ và đảm bảo quy trình thâm canh. 

3. Đề nghị Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các địa 

phương, đơn vị liên quan của huyện để điều tiết hệ thống tưới, đảm bảo cung cấp kịp 

thời, đủ nước để phục vụ sản xuất vụ Hè Thu. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể, phòng Văn 

hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện và các đơn vị liên quan 

phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa 

phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân đẩy nhanh 

tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân 2021 và triển khai sản xuất Hè Thu 2021 giành thắng 

lợi toàn diện.  

Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung 

tâm UDKH&BVCTVN huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị 

liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TTr Huyện uỷ, HĐND (để b/c);                                                      
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ huyện, các Đoàn thể cấp huyện; 
- Các phòng: NN&PTNT, VH&TT; 
- Đảng ủy các xã, thị trấn (để chỉ đạo); 
- Trung tâm VH-TT huyện;  

- Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh; 
- Chánh, các PVP/UBND huyện; 
- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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