
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CH1J NGHIA VIT NAM 
HUYIN TRIJ'C NINH Dc 1p  -  Tir do - Hinh phüc  

S: 310/UBND-NNPTNT Truv Ninh, ngày 02 tháng 6 náin 2021 
V/v tp trung chi do day nhanh 

tiên dO thu xuân - lam müa 

KInh gui: 
- UBND các xä, thj trn; 
- Các cci quan, dan vj lien quan. 

Dn nay, toàn huyn dâ thu hoch khoãng 3.000 ha, dt trên 40% din 
tIch lüa xuân. Theo dr báo cüa Trung tam Dir báo khI tuclng thüy van quc gia, 
khu vIc Dông Bang Bäc BO tU dêm 3/6 có mua vi'ra, mua to và giông, trong can 
giông có khã näng xãy ra lc, set, gió gist mnh, dung vào thi dim thu hoach 
rO lüa xuân. 

D dam báo san xut vi xuan giành thng lçi và chun bj t& các diu kin 
cho san xuât vi müa 2021, UBND huyn yêu câu: 

1. UBND các xâ, thj trn 

- Tp trung don dc các hO nông dan tranh thu thyi tit thu.n igi khn 
truang thu hoach nhanh, g9n din tIch lüa Xuân vâi phucmg châm "xanh nhà 
han già dng". 

- Chun bj t& các diu kin cho san xu.t vi,i mUa: 

+ Tng v sinh ding rung, kênh muang ngay sau thu hoach. Tuyên 
truyn, vn dng cac hO nông dan sü dicing chê phâm vi sinh (AT-YTB, Sumitri) 
d xü l phii phâm sau thu hoach; không dot ram ra,  không phai thóc trong 
pham vi lông, lê dung gay mat an toân giao thong, ãnh hu0ng den kêt câu 
du?ng b; không xã ram ra xuông kênh muang gay ô nhim mOi tmO'ng, ách täc 
dông chãy; 

+ T chirc 1y nuóc sam, huy dng 1irc lugng, phi.rang tin lam dt ngay 
sau khi thu hoach lüa xuân, uu tiên lam dat sam vüng ma dê gieo mt dung ljch; 

+ Chi dao  quy& lit v Ca cu ging theo huâng su diing các ging lUa có 
cht krqng, giá trj kinh tê cao, nhu: LOc  Tthi 183, Dài Thom 8, BC 15, KoJi, ...; 
không su diing ging Bc thorn s6 7. Huâng dan, don dôc các hO nông dan gieo 
ma dung ljch thi v11, thrc hin tot quy trInh thâm canh, thu dng phong bnh 
lün s9c den, bnh bac  lá lüa; 

+ Chi dao,  don dc các HTX nOng nghip, dai  l vt tu nông nghip trên 
dla bàn khn trwmg nhp dü giông lüa (trong Ca cau), phân bón dê cung üng 
cho các hO nông dan; 

+ Tang cithng kim tra các dai  l', cua hang 4t tu nông nghip trên dja 
ban, báo cáo và xu 1 kjp thai khi phát hin vi phm trong kinh doanh v.t tu 
nOng nghip. 
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2. Cong ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Cong ty TNHH MTV 
KTCTTL Hái Hu: Phi hç'p vài các dia phircing trin khai k hoach lay rnthc, 
diêu tiêt nuâc hqp 1' ph%lc vi san xut vii müa; thrc hin nghiêm quy trInh 4n 
hành h thông và phiwng an chông ñng vi1 müa dã xây drng. 

3. Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao huyn, Dài truyn thanh 
các xà, thj trân: Tang cithng thông báo các tin, bài dr báo thii tiêt, tiên dO thu 
hoch lila xuân, chü tn1ng chi dto san xuât viii müa 2021 cüa UBND huyn dê 
nhân dan biêt, thirc hin theo dung k hoach. 

4. Phông Nông nghip và PTNT, Trung tam Djch vi nông nghip huyn: 
Hithng dan, don doe các xa, thj trân thrc hin tot nhim vi san xuât vi m11a 
2021; tOng hçip kêt qua thirc hin, báo cáo UBND huyn.I. 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- Cng Thông tin din tCr huyn; 
- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH THU'1NG TRIYC 
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