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{

V/v chỉ đạo thu hoạch vụ Thu Mùa và triển
khai sản xuất vụ Đông 2020- 2021.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương đến ngày 14/9/2020, toàn tỉnh
đã thu hoạch trên 39.000 ha cây trồng vụ Thu Mùa; trong đó: trên 30.000 ha lúa
và gần 9.000 ha rau màu các loại; cùng với thu hoạch cây trồng vụ Thu Mùa, các
địa phương đang tích cực triển khai phương án sản xuất cây trồng vụ Đông.
Để đảm bảo công tác thu hoạch cây trồng vụ Thu Mùa, đồng thời triển khai
sản xuất vụ Đông 2020-2021 đạt kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất với các nội
dung chủ yếu như sau:
1. Đối với sản xuất vụ Thu Mùa 2020
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức
thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín trên 80% với phương châm xanh nhà
hơn già đồng và các loại cây trồng vụ Thu mùa đến kỳ thu hoạch để đảm bảo an
toàn và tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ Đông.
- Đối với những diện tích lúa gieo cấy muộn cần lưu ý phòng trừ các đối
tượng gây hại như sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh đen lép hạt, bọ xít,...
2. Đối với sản xuất vụ Đông năm 2020- 2021
- Rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể về diện tích, đối tượng cây trồng
đến từng xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa đến đâu giải phóng đất và
trồng cây vụ Đông ngay đến đó, đảm bảo gieo trồng các cây vụ Đông sớm trong
khung thời vụ tốt nhất; ưu tiên mở rộng tối đa diện tích các loại cây trồng có hợp
đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm như cây thức ăn chăn nuôi, khoai tây,
ngô đường, ngô ngọt, rau các loại….
- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp
kỹ thuật đối với từng loại cây trồng như làm đất tối thiểu, kỹ thuật gieo vãi đậu
tương, kỹ thuật làm ngô bầu, ngô bánh, ngô mạ trên nền đất ướt; kỹ thuật che phủ
ni lông, phủ rơm rạ, sử dụng các loại phân bón chuyên dùng, phân hữu cơ một
cách cân đối, hợp lý; chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
- Tiếp tục chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để xúc tiến ký kết các hợp
đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cây trồng vụ Đông cho nông dân.

- Ngoài chính sách hỗ trợ sản xuất vụ Đông của tỉnh, tùy điều kiện của từng
địa phương cần có cơ chế chính sách riêng khuyến khích hỗ trợ nông dân và
doanh nghiệp mở rộng diện tích sản xuất các loại cây trồng vụ Đông.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cung ứng giống, phân bón, vật
tư nông nghiệp trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về
hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt các dịch vụ
làm đất, bảo nông, bảo vệ thực vật và nhất là công tác điều tiết nước tưới; xây
dựng và thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai để hỗ trợ nông dân sản
xuất đạt kết quả cao.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập
trung cao nhất để chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ hàng tuần báo
cáo tiến độ thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh./.
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