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Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ 

Đông 2021-2022 và triển khai phương 

án sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. 

Như  Thanh, ngày        tháng     năm 2021 
 

 

    Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn; 

- Trưởng các phòng, ngành đơn vị liên quan. 

    
 

Ngày 25/11/2021, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai phương án 

sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 đến các xã, thị trấn, các phòng, ngành có liên 

quan. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất vụ Đông và chuẩn bị các điều 

kiện thuận lợi nhất cho sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các phòng, nganhg đơn vị 

liên quan chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục chỉ đạo gieo trồng các cây vụ Đông còn thời vụ, tập trung vào 

các đối tượng cây trồng ưa lạnh như: Su hào, bắp cải, rau ăn lá các loại… Chăm 

sóc và thu hoạch nhanh gọn các cây trồng vụ Đông đến kỳ thu hoạch nhất là cây 

vụ Đông trên đất 2 lúa nhằm giải phóng đất sớm để chủ động trong sản xuất vụ 

Đông Xuân.  

- Trên cơ sở Phương án sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 (Phương án số 

285/PA-UBND ngày 25/11/2021) của UBND huyện Như Thanh và điều kiện 

thực tế của từng đơn vị, xây dựng phương án sản xuất cụ thể tập trung vào các 

nhiệm vụ và giải pháp chính như sau: 

+ Giao kế hoạch cụ thể đến từng thôn bản, khu phố về các chỉ tiêu diện 

tích, năng suất, sản lượng của từng đối tượng cây trồng; đồng thời định hướng 

việc bố trí cơ cấu cây trồng và thời vụ cho từng chân đất và tiểu vùng khí hậu 

một cách phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất.  

+ Xây dựng kịch bản sản xuất gắn với kịch bản phòng chống dịch Covid-

19 theo từng cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng 

và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất không bị đứt gãy.  

+ Ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; sử dụng 

lượng giống phù hợp phục vụ gieo cấy, hạn chế tối đa việc gieo sạ, tăng cường 

ứng dụng mạ khay, máy cấy.  

+ Chỉ đạo thực hiện đổ ải, ngâm dầm trên diện tích đất không làm vụ 

Đông; đẩy mạnh việc sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh các loại, thay thế 

một phần việc sử dụng phân bón vô cơ.  
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+ Đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi mùa khô; xây dựng phương án điều 

hành nước tưới, tiêu phù hợp, đảm bảo phục vụ nước tưới cho từng giai đoạn 

sinh trưởng phát triển của cây trồng vụ Đông Xuân.  

+ Chủ động đấu mối với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, doanh 

nghiệp cung ứng vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… 

phục vụ sản xuất. 

+ Tiếp tục xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất 

gắn với việc bao tiêu sản phẩm nông sản trên địa bàn. 

2. Chủ tịch UBND huyện giao 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT: Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị nhằm tổ chức thực hiện phương án sản xuất vụ 

Đông Xuân đạt kết quả cao; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các loại 

vật tư nông nghiệp thuộc ngành quản lý.  

  - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp:  

+ Đấu mối với các đơn vị cung ứng giống đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất 

lượng; hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng 

trừ sâu bệnh, đồng thời tăng cường mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học 

kỹ thuật cho nông dân.  

+ Xây dựng phương án phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, an toàn. Thường 

xuyên theo dõi tình hình phát sinh, gây hại của các loại sâu bệnh; dự tính, dự 

báo chính xác thời điểm phát sinh để chủ động chỉ đạo phòng trừ hiệu quả; làm 

tốt công tác kiểm tra, giám sát việc cung ứng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. 

- Trung tâm văn hoá thông tin thể thao và du lịch huyện: Phối hợp với các 

phòng, ban, ngành chức năng liên quan đăng nhiều tin bài về lịch thời vụ, cơ cấu 

giống, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây vụ Đông Xuân nhằm thực hiện thắng 

lợi mục tiêu sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng các phòng, ngành, đơn 

vị liên quan tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                                                                                                                                           

- CT, PCT UBND huyện phụ trách KT; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hàn Văn Huyên 
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