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CÔNG ĐIỆN 

Về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Điện: 
 

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

- Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Sản xuất vụ Đông năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết đầu vụ mưa 

lớn kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ gieo trồng, theo báo cáo của Trưởng phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 28/10/2021, diện tích gieo trồng 

toàn huyện đạt 605/860 ha, đạt 70% KH (rau các loại: 225/310 ha 72,5%, khoai 

lang: 350/450 ha đạt 77% KH, ngô: 30/100 ha đạt 30% KH). Nhìn chung tiến độ 

gieo trồng các đối tượng cây trồng đang chậm so với lịch thời vụ dẫn đến nguy cơ 

không hoàn thành kế hoạch sản xuất. Để tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ 

Đông 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

các xã, thị trấn; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương 

triển khai thực hiện các nội dung sau:   

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

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 

UDKHKT&BVCTVN huyện để chuẩn bị nguồn giống, vật tư, phân bón, tranh 

thủ thời tiết thuận lợi để triển khai kịp thời sản xuất vụ Đông năm 2021 với quan 

điểm chỉ đạo sản xuất an toàn, ưu tiên sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm.  

- Chủ động các phương án, giải pháp kỹ thuật cần thiết để khắc phục khó 

khăn do diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới. 

- Chỉ đạo công chức nông nghiệp, các tổ chức Đoàn thể bám sát cơ sở chỉ 

đạo, hướng dẫn bà con nông dân tổ chức sản xuất các loại cây trồng đảm bảo hiệu 

quả thiết thực;  

2. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện thường xuyên 

đôn đốc, chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông. Theo dõi các đối tượng dịch hại cây 

trồng để chủ động các biện pháp phòng trừ hạn chế thiệt hại do dịch hại gây ra. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 
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Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương và Đề án sản xuất của huyện để tập 

trung chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng đảm bảo thời vụ, kế hoạch sản xuất, gối 

vụ, gối lứa đối với các loại cây ngắn ngày để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.  

3. Trung tâm Văn Hóa - Truyền thông huyện: Thường xuyên tuyên 

truyền và đưa tin về tình hình thời tiết để người dân kịp thời nắm bắt thông 

tin và chủ động ứng phó, đồng thời tăng cường thời lượng phát sóng về sản 

xuất vụ Đông 2021.   

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan đoàn thể cấp 

huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, 

bà con nông dân chủ động triển khai sản xuất vụ Đông.   

5. Đề nghị các đồng chí Trưởng các Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám 

sát tại địa phương, cơ sở của Huyện ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền 

các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến 

độ triển khai sản xuất vụ Đông 2021 có hiệu quả. 

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thịt trấn; Trưởng phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung 

Công điện này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện; 

- Các Đ/c Trưởng đoàn công tác HU;   

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ huyện, các đoàn thể cấp huyện; 

- Trung tâm UDKHKT&BVCTVN huyện;  

- Trung tâm VH-TT; 
- Lưu: VT, NN. 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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