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CÔNG ĐIỆN 

Về việc đẩy nhanh tiến độ 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 UDKH & BVCTVN huyện; 

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

 

Theo báo cáo của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến 

ngày 31/5/2021, diện tích làm đất lúa toàn huyện 393ha/685ha đạt 58%, so với 

kế hoạch, tiến độ làm đất đang rất chậm, một số diện tích tại xã Xuân Hồng, 

Xuân Lam vẫn chưa hoàn thành công tác làm đất; diện tích đã xuống giống gieo 

thẳng 210ha đạt 30,7% kế hoạch, tập trung tại xã Xuân Hồng, Xuân Lam. Để 

đảm bảo an toàn sản xuất vụ Hè thu,Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giám đốc Trung tâm UDKH&BVCTVN huyện và các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:   

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

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, bà con nông dân huy động 

tối đa máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất; chỉ đạo các HTX chủ động phối 

hợp với Công ty thủy lợi Bắc Hà Tĩnh mở nước phục vụ sản xuất với phương 

châm lấy nước điều hành thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ Hè Thu đồng loạt, 

các xã Xuân Lam, Xuân Hồng phải xong trước 06/6, các xã còn lại đảm bảo thời 

vụ gieo cấy kết thúc trước ngày 10/6. Đối với một số diện tích ở các vùng cao, 

vùng cuối kênh khó tưới nước cần có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù 

hợp, tuyệt đối không gieo cấy trên vùng diện tích không có khả năng cung cấp 

nước. 

- Đối với các loại cây trồng khác: Tập trung thu hoạch cây trồng vụ Xuân, 

thu hoạch đến đâu làm đất và gieo trỉa các loại như: vừng, đậu, khoai để đảm bảo 

độ ẩm cho cây sinh trưởng, phát triển phấn đầu hoàn thành vượt chỉ tiêu được 

giao tại Đề án Hè thu – mùa của UBND huyện. 

- Kiểm tra cân đối cơ cấu giống đưa vào sản xuất theo cơ cấu; tăng cường 

công tác kiểm tra hàng hoá vật tư nông nghiệp, kiểm soát chất lượng giống, vật tư 

phân bón phục vụ sản xuất. 
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2. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Trung tâm 

ƯDKH&BVCTVN huyện: 

- Tổ chức các Đoàn, tổ công tác, phối hợp với các địa phương tổ chức 

kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là giống; tham mưu kịp thời xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về cơ cấu giống, chất lượng giống.  

- Chủ động phối hợp với Công ty TNHH Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh cùng các 

địa phương cung cấp đủ nước, đặc biệt là những vùng xa, khó khăn về nguồn 

nước, đảm bảo hoàn thành thời vụ cấy vụ Hè Thu trước ngày 10/6/2021; tập 

trung tối đa nhân lực, phân công cán bộ bám sát cơ sở nắm bắt tình hình, triển 

khai hiệu quả Đề án Hè thu – mùa năm 2021; kịp thời xử lý các vướng mắc, khó 

khăn phát sinh, kịp thời báo cáo các vướng mắc khó khăn về Lãnh đạo UBND 

huyện để xử lý. 

3. 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 cơ quan liên 

quan phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ 

đạo các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân 

dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất Hè Thu đảm bảo thời vụ nhằm né tránh thiên tai, 

đảm bảo vụ sản xuất giành thắng lợi toàn diện.  

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

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; 
- Đảng ủy các xã, thị trấn (để chỉ đạo); 

- Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh; 
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông;  
- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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