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Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thời gian qua, các địa phương trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2022: Về thủy lợi nội đồng, toàn huyện đã đào đắp, 

nạo vét kênh cấp III, đắp bờ vùng bờ thửa được 115.558 m3 (phần Công ty TNHH 

1TV KCCTTL thực hiện được 30.862 m3 = 65% KH, phần địa phương thực hiện 

được 84.696 m3 = 123% KH), có 17/20 xã, thị trấn tổ chức làm thủy lợi nội đồng 

vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 100% các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ 

Xuân 2022 và triển khai xuống cơ sở xóm (đội), TDP. Các HTX XSKDDVNN đã 

nhập gần 46 tấn giống lúa các loại (đáp ứng khoảng 26% nhu cầu); 95 tấn phân bón 

các loại; gần 5.600 kg bả sinh học, thuốc hóa học để diệt chuột và các loại vật tư 

thiết yếu khác phục vụ sản xuất nông nghiệp… Tuy nhiên, vẫn còn 03 địa phương tổ 

chức làm TLNĐ không đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra (Xuân Hòa 81% KH, Xuân 

Thành 44% KH, Xuân Phú 41% KH); lượng giống lúa, phân bón các HTX nhập về 

còn ít và chưa đáp ứng đủ nhu cầu… 

Vụ Đông Xuân 2021-2022, thời tiết khá thuận lợi nên 100% diện tích đã được 

cày lật đất, phơi ải, chất lượng ải tốt. Từ ngày 07/01/2022, toàn huyện đã tổ chức lấy 

nước đợt 1 cơ bản cho toàn bộ diện tích. Theo kế hoạch, từ ngày 13÷23/01/2022 sẽ 

tiếp tục tổ chức lấy nước đợt 2 - đây là đợt lấy nước chính để phục vụ làm đất; từ 

ngày 02/02/2022 (tức ngày 02 tháng Giêng năm Nhâm Dần, 11 con nước) toàn 

huyện sẽ tiến hành tiêu nước dần chuẩn bị cho gieo, cấy lúa Xuân. 

Để đảm bảo thắng lợi cho sản xuất vụ Xuân 2022 ngay từ đầu vụ, UBND 

huyện yêu cầu:  

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục chỉ đạo các HTX khẩn trương nhập bổ sung các loại giống lúa, phân 

bón và vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng để cung 

ứng kịp thời cho các hộ nông dân; đồng thời chuẩn bị máy móc, phương tiện sẵn sàng 

để làm đất đảm bảo cơ bản hoàn thành khâu làm đất trước tết Nguyên đán; tổ chức 

trực, canh coi để lấy và giữ nước, đảm bảo đủ nước làm đất và gieo cấy lúa, không để 

ruộng bị khô hạn. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện nghiêm lịch 

thời vụ gieo, cấy lúa Xuân theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

804/UBND-NN ngày 29/11/2021; đồng thời, hướng dẫn nông dân chuẩn bị sẵn sàng 

các vật liệu (nilon trắng, khung vòm...) để che chắn chống rét cho mạ sau gieo khi 

nhiệt độ xuống dưới 150C. Thực hiện tốt các đợt diệt chuột theo Kế hoạch số 

105/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện đảm bảo đạt chất lượng, hiệu 

quả, an toàn.  



- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện để xây dựng kế hoạch và 

triển khai thực hiện các mô hình áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất tới cơ sở xóm 

(đội), TDP để các hộ nông dân đăng ký tham gia mô hình. 

- Chủ động hoặc phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường 

công tác quản lý Nhà nước đối với việc kinh doanh, dịch vụ vật tư nông nghiệp của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

2. Các cơ quan khối nông nghiệp phân công lãnh đạo, công chức, viên chức 

tăng cường xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ của sản xuất vụ Xuân 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương sử dụng tối thiểu 50% kinh phí 

từ nguồn hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa hàng năm để triển khai thực hiện các mô 

hình áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. 

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các địa phương xây 

dựng các mô hình khuyến nông vụ Xuân 2022; tiếp tục thực hiện Dự án xử lý lúa cỏ; 

phối hợp với Phòng NN&PTNT xây dựng và hướng dẫn qui trình áp dụng tiến bộ 

KHKT vào sản xuất.  

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương 

trong việc kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

3. Công ty TNHH 1TV KTCTTL Xuân Thủy bám sát lịch xả nước của các hồ 

thủy điện, căn cứ tình hình thực tế để điều tiết nước linh hoạt phục vụ tốt nhất cho 

làm đất, gieo cấy lúa Xuân; hạn chế thấp nhất tình trạng thừa, thiếu nước cục bộ - 

nhất là đối với các địa phương thấp trũng (Xuân Hòa, Xuân Thủy…) 

4. Trung tâm VH-TT&TT huyện phối hợp với các cơ quan khối nông nghiệp 

tăng cường tuyên truyền các nhiệm vụ của sản xuất nông nghiệp để các hộ nông dân 

trong huyện biết và chủ động thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm các nội dung Công văn, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND huyện (qua 

phòng NN&PTNT huyện tổng hợp) để chỉ đạo./.  
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND - UBND huyện;  

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VP, NN&PTNT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

Vũ Tuấn Dương 
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