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       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Nam Trực, ngày        tháng 02 năm 2023 

                                 Kính gửi:  

           - Các cơ quan liên quan; 

       - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

  

 Đến nay các địa phương đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

sản xuất vụ xuân 2023 kết quả: Lấy nước đạt > 95%; bừa lồng đạt > 60%. 

 Theo dự báo 10 ngày của Trung tâm dự báo KTTV Nam Định: Từ nay 

đến ngày 10/02/2023 nhiệt độ trung bình ngày >15oC tương đối thuận lợi cho 

công tác gieo cấy lúa, màu vụ xuân.  

   Để triển khai sản xuất vụ xuân 2023 giành thắng lợi, UBND huyện tiếp 

tục có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với các xã, thị trấn 

 1.1. Ủy ban nhân dân: Giao cho Ban nông nghiệp, các HTX DVNN, cơ sở 

thôn đội/TDP: 

 - Về lấy nước: Tiếp tục phối hợp với cụm Thủy nông lấy nước bổ sung; 

tạo nguồn, huy động các máy bơm, bơm nước cho vùng cao, giữ nước, tiết kiệm 

nước, điều tiết nước hợp lý phục vụ cho công tác làm đất và gieo cấy.  

 - Về làm đất: Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu làm đất bừa cấy xong trước 

ngày 05/02/2023 đảm bảo chất lượng. 

 - Tổ chức diệt chuột trước khi gieo cấy theo hướng dẫn của Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện, khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn 

chế sử dụng thuốc hóa học, tuyệt đối không được dùng điện để diệt chuột. 

- Theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; chủ 

động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ mạ; chỉ ngâm ủ và gieo sạ khi nhiệt độ 

trung bình ngày từ 15oC trở lên, lịch gieo sạ từ ngày 06 - 08/2/2023 (tức từ 

ngày 16 - 18 tháng Giêng năm Quý Mão); chuẩn bị lượng giống dự phòng để 

gieo khi cần thiết. 

- Cấy khi mạ đủ tuổi, thời tiết cho phép từ 15oC trở lên. 

Trong điều kiện thời tiết bình thường, phấn đấu hoàn thành gieo cấy 

lúa xuân xong trước ngày 25/2/2023. 

- Tiếp tục thu hoạch cây vụ đông, triển khai trồng cây màu vụ xuân, phấn 

đấu hoàn thành xong trong tháng 2. 
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- Chủ động kiểm tra các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, 

phát hiện và xử lý nghiêm các hộ kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống lúa 

kém phẩm chất làm ảnh hưởng đến sản xuất theo quy định của pháp luật. 

          - Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trâu bò.... Xử lý kịp thời các ổ dịch, 

không để lây lan ra diện rộng. 

1.2. Đề nghị Đảng ủy: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các đoàn 

thể chính trị, cấp ủy chi bộ thôn đội tuyên truyền, vận động các hộ xã viên thực 

hiện các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2023 đạt kết quả. 

          2. Đối với các cơ quan: 

 - Phòng Nông nghiệp &PTNT: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương triển khai sản xuất vụ xuân đạt kết quả. 

 - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Hướng dẫn các địa phương các biện pháp 

kỹ thuật diệt chuột, làm đất, chăm sóc, bảo vệ mạ, gieo sạ, phòng chống dịch bệnh 

cho đàn vật nuôi... 

 - Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh: Chỉ đạo các cụm thủy nông 

theo dõi diến biến thời tiết, con nước, chủ động đóng mở cửa cống phù hợp, lấy 

nước bổ sung, giữ nước; đồng thời huy động các trạm bơm bơm nước phục vụ 

sản xuất vụ xuân 2023. 

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường phối hợp với các cơ 

quan trong khối nông nghiệp của huyện, các địa phương, tuyên truyền, hướng dẫn 

hội viên tích cực tham gia sản xuất, quyết tâm giành vụ xuân 2023 thắng lợi toàn 

diện. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên./. 
Nơi nhận:                                                                                                          
- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

                  Lưu Văn Dũng 
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