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Ct'a là, ngàytháng 11 nóm 2019
Kê hoch
San xut trông trQt vi xuân 2020
Phn thfr nht
Kêt qua san xuãt v xuân 2019

1. Kt qua san xut
Cay lila: Diên tfch 115 ha/KH 113 ha, näng suit trung bInh 52,8 tt/ ha thAp
horn so vâi v1I xuân 2018 là 1,3 tWha vài v1i xuân 2018, san 1uçng dat 595,7 tâTn.
- Cay ngO: Din tIch gieo tr6ng dat 299,2 ha tang 5,2 ha so vâi v1j dong xuân
2017-2018, näng sut bInh quân dat 52,5 t?/ha, xp xi so vài vii dông xuan 20 172018, San 1ung dat 1600 tan tang 24 thn so vâi vii dông xuan.
- Cay lac: Din tIch gieo tróng dat 248 ha, nãng suit binh quân dat 25,8 ta/ha,
stn hlccng dat 639 tân.
- Rau màu các loai: Din tich trÔng 215 ha tang 25 ha so vâi nam 2018, nãng
suât bInh quan dat 95,2 ta/ha vói san luorng 1999 tin.
Khoai lang: Din tIch gieo trông 88 ha, nang suâI dat 91,8 ta/ha, san luccng dat
805 tân, tang 158 thn so vâi vi dông xuân 2017-2018.
Dánh giá chung:
V Xuãn nàm nay th?yi tit m, nng mua xen kë ttr du vii nên cay trng phát
trin nhanh, thai tit nhu vy cUng tao diu kiin cho san bnh gay hai nhu sâu dijc
than lüa, ngô; bnh dao on là... Tuy nhiên do duc phong trr kip thai nën dà han ch
thrcic thit hai do sâu bnh gay ra.
Dc bit Vi,i xuân näm nay vâi chInh sách h trçi cüa Thj xà, sij vào cuc
quyt lit cUa các cp Uy Dâng chInh quyn và bà con nông dan d phic hóa di.rçc 8
ha dtt bó hoang tai Phi.rmg Nghi Hirnng và Phuàng Nghi flôa. Ben canh do UBND
Th x1 di ban hành chInh sách v vic hó trç dáu tu phát trin san xqat v6i sö tin
trên 200 triu dóng d xây dirng và nhân rng các mô hinh nhu mô hInh hoa cc,
mô hinh trng dua chut an toàn, mô hinh nuoi gà an toàn trên dm lot sinh
h9c. . . Mt s6 cay trng dem 'a hiu qua cao thu cay dua chut, dixa by, khoai lang
rut yang.
T chi.'rc 4 lap ttp hun các k thu.t trng trQt, chän nuôi dam bão v sinh an
toàn thiic phm và phOng trr sâu bnh thu hut 280 luçit ngui tham gia
2. Mt s tn ti can khc phiic

- Viec tuân thu thai viii chixa thrçic nghiêm tüc, cho nên ánh huâng dn qua
trInh sinh truOng cUa cay trng.
- MOt s cAp uy, chInh quyn ca s chi dio chua thuc sir quy& 1it, thit don
d&, kim tra, con cO xem nhç trong vic b trI thai vli nén hiu qua san xuAt cht.ra
cao.
- UBND các Phu?mg trIch ngân sách dAu tu cho phát trin nông nghip cOn It,
chU yêu chi ngun h trçi tr Tinh và Thj xa.
Phn thir hai:
Phuong htrthig, chi tiêu, bin pháp
clii (lao san xuAt vu xuân 2020
Theo dx báo cüa Dài khI tuçing — thUy van Bc Trung Bô tInh hInh khI tuçmg
thUy van tir tháng 11 näm 2019 dn tháng 3 nàm 2020 nhix sau:
• KhItirçrng:
Hin tu'çng ESSO: Dix báo khà näng ENSO & trng thai trung tInh nhi.rng vn
nghiêng v pha nóng tr nay dn dAu nam 2020 vâi xác suAt khoãng 75% vào cu&
narn 2019 và giàm dn cOn khoãng 55-60% vào nhrng tháng du nàm 2020.
Bão và ap thá'p nhit dái: Dr báo, tir nay dn cui näm 2019 cO khà näng mt
dO bâo boat dng trên khu virc Bin Dông & mrc It han TBNN (khoãng 2-4 can);
trong do có 1-2 can ânh hu&ng trirc tip dn dAt lien nuâc ta, tr9ng diem là khu vtrc
Trung Trung BO va Nam Bô. Thai tit chuyn müa, tip tic d phOng nguy Ca xuât
hin các thyi ti& nguy him nhu dông, set, lc, mua dá.
• Nhit d, ret dim, ret hi:
- Nhit dO trung bInh tháng 11-12/20 19 a BAc Trung Bô caö hon TBNN tir
0,5-1,5° C (TBNN: 21,0-22,0°C). Tr tháng 01-03/2020, phO biên & mi.rc cao han so
vâi TBNN cüng thai kS' tr 0,5-1,0°C (TBNN: 18,5-19,5°C).
- thr báo dçit ret dm du tiên cO khã näng xuAt hin vào khoâng dAu tháng
01/2020. Ret dm ttp trung nhiu trong tháng 01 và tháng 02/2020. D phOng các
d9t ret dm kéo dài 5-10 ngày trong thai gian nay.
• Ltrçrngmua:
Tng krcrng mua tháng 11/20 19 & mire xAp xi TBNN (TBNN: 50-150mm);
Tháng 12/2019 ph bin & mire cao han TBNN tir 20-40% (TBNN: 2070mm); Các tháng 0 1-03/2020 & mire thAp han tir 10-30%.
I. Mt s thun lçri, khó khän.
1. Thun lqi
Du?c Ap üy Dãng, chInh quyn, các th chirc doàn th tir Tinh, Thj xâ dn các
Phixing quan tam chi dao.

Tinh, Thj xâ, các Phung tip tiic có nhiu co ch h trçi; nhiu chuong trInh
lông ghép dâu tu cho linh vc nông nghip, nông thôn.
Ngành nông nghip dang tp trung dAy manh thirc hin tái cc cAu ngành trên
tat Ca các linh virc: Trong tr9t, chän nuoi, ch bin, tiëu th san phAm.
Nhiu tin b k thut mâi v ging, phân bón, thuc BVTV duçic cung lrng
*
day dU và kjp thai, nhiêu mô hInh dà duçic khAng djnh trong thuc tin san xuAt giüp
nguai dan nâng cao näng suAt, chAt luqng nông san va tang hiu qua kinh t.
Cong tác quãn l nhà nuâc ngày càng ducirc các cAp quan tam chi dao nhu:
dua nhanh cac tiên bO k5 thut mâi vào san xuAt, các vAn d an toàn thirc phAm, môi
trithng, quán 1 chAt lucing 4t tu dAu vào...
Ngày càng Co nhiu các cá than, doanh nghip quan tam dn nông nghip,
tao diu kin cho viec thrc hin lien két trong san xuAt, cUng nhu các san phAm
nông san cho ngu1i dan.
2. Khó khàn
NAm 2020 là näm chju ãnh hurng trçrc tip cüa bin di khI hu. Th?yi ti&
din bin phrc tp, khO lung, theo dir báo khã näng ret dm s tptrung vào tháng
1 và tháng 2, day là thai dim ra ma và cAy nên së ãnh hu&ng dn tin dO gieo trng
cüng nhu tim An nguy c bj thit hai do ret gay ra.
- Nguy c tim An mOt s6 djch hal có th phát sinh gay hai trong vi Xuân
nhtr: ChuOt, bnh dao on,... trên cay lUa và sâu keo müa thu tren cay ngô. Do do cAn
dua ra giâi pháp phông tri'r dng bO ngay tir dAu vi d giãm thiu thit hai.
- Thrc trang cüa nông dan trong nhiu näm trén dja bàn Thj xà là vu Xuân
thuàng gieo cAy sam hn so vài ljch thyi vu khuyn cao, do do gay khó khän trong
cong tác chi dao.
- Giá thành 4t tu dAu vào cao, trong khi dAu ra mOt s mtt hang nông san
vn can bAp bênh nen s ãnh huing tr1rc tip dn dAu tu tái san xuât cüng nhu src
canh trath trén thi tnrng.
- T' l lao dng trong san xuAt nông nghip chua qua dào tao cao, dO tui lao
dng ngày càng già hóa; dã, dang và se gay can tth, kho khän cho vic ng dung ca
giOi hóa, tin bO khoa hQc k thut, san xuAt hang hóa. Tu tuông san xuAt chü quan,
dra vào tp quán, không tuân thu ljch than vii vn cOn ton tai trong mOt bô phân
nông dan.
- Các th chirc, cá nhân dAu tu vào phát trin san xuAt và tiêu thu san phAm
nông nghip cOn It.
II. Phu'oiig htrOnng, chi tiêu và giãi pliáp san xuAt vi,i xuãn 2020
1. Phtroiig htr&ng
- Trên cci sâ k hoach và di&u kin san At c,i th trng yang. d bó trI cci câu
cay trng, cci c&u ging và thani vu hp l; tang cuanng dAu tu tham canh mOt cách
toàn din, lam t& Cong tác phOng trir djch bnh hai cay trng, linh dng và quyêt

lit trong chi dao san xut; khai thác ti da va phát huy cao mci nguôn krc dé vt
xuân 2020 dam bào san xut an toàn, dat näng suit và hiu qua cao.
- DAy manh cong tác chuyn di cci c&u cay trông a nhng vüng khó khän do
han han d dam bão an toàn va nâng cao thu nhp trên dan vj din tIch.
- Giãi quyt tM da din tIch dAt bó hoang.
2. Chi tiêu: Tng din tIch gieo trng là 720 ha, tong san lu'çng lu'ang
thi'c có ht dt 1920 tAn, ci th tüng phrông:
iT

Cay trdng

Din tIch
(ha)

Trong do
Nghi
Hucing

Nghi
Thu

Nghi
Hoà

Nang suât
di kiên
(ta/ha)

1

Cay lIia

115

50

58

7

55-56

2

Cãyngo

220

97

50

73

58-60

3

CAylac

265

105

65

95

25-25,5

4

Khoailang

65

25

15

25

80-82

5

Rau dira các
Ioai

55

20

20

15

110 - 120

III. Bin pháp, giãi pháp tp trung chl dto
1. B6 lii t/ió'i v gieo trng 1/dc/i /iIp
1.1 Cay lüa: Vi Xuân näm 2020 duc nhn djnh là vii Xuân Am áp, 1p Xuân
vào ngày 04/2/2020 (tfrc ngày 11/1/2020 AL) và là näm nhuAn hai tháng 4. Do dO,
các trà duqc b trI gieo cAy d tr t.p trung tr 25/4 — 05/5. Khung thii vi b trI 03
nhóm ging cci ban sau:
Tliôi vu bic ma Cu the nhu' sau:
Trà ging ma

Ngày gieo m

Nhóm ging có thii gian sinh Tr 08/01/2020 - 13/01/2020
tri.rang 140-145 ngày nhu
BTE1, throng LTu 98, Thai
Xuyên 111
NhOm gi6ng có thai gian sinh Tü 15/01/2020 - 20/01/2020
tri.rang 130-135 ngày nhtr:
FhrongThomsô 1,27P31
NhOrn gi6ng có thai gian sinh Tr 20/01/2020 - 25/01/2020
tru0ng xung quanh 125 ngày
nhu: Thiên IJu 8, Vt tt.r NA2,
Nghi Hucing 2308

Thô'i gian cAy
28/01/2020 - 31/01/2020
(Tr 04/0 1 am ljch)

04/02/2020 - 09/02/2020
(Tr 11/01 am lich)
09/02/2020 -14/02/2020
(Tr 16/i am lich)

- Chi dua vào Ca cu các gi6ng lUa dâ thrçc cong nhn chinh thirc và dA qua
khão nghim. Dua nhanh cac ging lüa vra Co näng suAt cao, chit hxcing khá; các
giông lüa chat lixcing cao lam hang bOa dn nâng cao hiu qua san xut.
Han ch dn mi'rc thp nht vic si:r ding các gi6ng cO chtt lixcng go kern,
näng suit thp, nhüng ging cO thii gian sinh tr1xng dâi. D6i vài nhitng ging co
näng suAt cao, gao chAt lu?ng, d thim sau bnh Va mn cam vói thi tit, cAn cO
giái pháp k thut d dam bão an toãn san xuAt.
Can CI vào k& qua san xuAt các näm trtlàc và diu kin san xuAt cia ti'ing
Phung ma chi nén ch9 2-3 ging chü hrc, trên cüng mt xtr dng chi nên gieo cay
1 - 2 ging CO thai gian sinh truâng tirang ducing nhau và phãi cAy xong trong vOng
2 -3 ngày d thrc hin các yeu cAu chäm sóc, quãn l sâu bnh hai.
- Tp trung chi dao gieo ma cO che phü nilon 100% din tich d dam bào an.
toàn. Trong thai gian ret không bOn thUc dam cho ma.
- CAy ma dOng tui (dng s lá quy djnh) theo dOi tinh hInh thai ti& d ra ma.
Drng gieo cAy vào nhng ngày co nhit dO di.rOi 15°c (ret drn, ret hai).
- Qua theo dOi cac ging Thiên TJu 8, Huang Uu 98, BTE1, AC5, NA6 mn
cam vâi bnh dao On. Ging lüa BAc Thom 7 mn cam vâi bnh bnh bac La vi 4y
cAn chü d phOng trr kjp thii giãm thiu lay lan và thit hai.
- Trong diu kin dc thu nu b trI các gi6ng lUa xuân sam thI phãi bô trI
ljch ra ma d Ma lam dOng, tr vào khUng thai vi an toãn.

1.2. ây lqc:
Tranh thu dAt du Am, tthi Am tin hânh gieo ti 20/01/2020, kt thüc gieo
truàc ngày 14/02/2020 và khong gieo qua sam.
Rieng các yang d61 cdl cao hgn cn tlieo döi tithi tilt có i/it gieo só'rn /zo'n
k/i wig thôi vi trên k/iodng 5-7 ngày dl Irai,!, 1/id d 6m dih t1 p/thng hçin han
cuol vy.
Sü dung các gi6ng lc: Sen Ngh An, L14, L23, TB25
1.3. Cay ngô
Ngô vi Xuân gieo tü 0 1/02/2020 dn 28/02/2020, vixa gieo lac vira trng ngô
dan xen.
Ccx cAu các ging ngô chU 1rc: NK 66, NK 7328, DK 6919, NK 4300, MXIO,
FIN 88
1.4 Rau các 1o,i:
Tranh thU gieo trng khi cô qu dAt và diu kin thii tiêt thun lqi.
2. Cong tdc bdo 4 t/:rc v1
V Xuân 2020 thrc di,r báo là vi Xuân Am, do dO nguy ccx mOt s6 loài djch
hai së xuAt hin sam và có khã nang phát sinh gay hai nng trên din rng. Dc bit
là cac d6i tuqng nhi.r: Bnh dao On lá, do on c bOng, lem lép hat, bac lá vi khuan,

ray các 1oi, chut,...hai lüa; sâu khoang - sâu xanh hal lac; sâu keo müa thu hi
ngô;,...
- TIp trung thirc hin t& cong tác diu tra phát hin, dir tInh dir báo sOm,
chInh xãc tinh hInh phát sinh cüa djch hal tren tirng loai cay trng d chi do,
khuyên cáo huong dn bà con nông dan phông tri'r hiu qua, áp dung quán l djch
hal tong hp theo 1PM, sü dvng thuc BVTV theo nguyen tc 4 dung vâ chü
phóng trr ngay tr dâu viii d6i vâi chuOt, benh kin sc den....
- D6i vài chut: Qua diu tra theo dOi hien nay krçmg chut ducic tIch Iüy,
gia thng lien tip trong nhiu näm nên nguy ci gay hal thãnh djch trong vii xuân là
rat lan. VI 4y cAn t6 chrc phát dOng nhân dan bt diet chuOt, s ding các bien
pháp thu cong và sir diing thu6c sinh hQc d diet chuOt ngay tr dAu vii san xut. Diet
chuOt phái thung xuyên lien tl?c và mang tinh cong dng.
- Di vâi benh dao on lá: Benh s phát sinh gay hai sam tr giai don ma, gay
hai n.ng giai don dé nhánh và lam dàng. Trên rung ma nu bj benh nng cAn sir
dvng thuc dac hiu tnrâc khi nh cAy 3 — 5 ngày. Giai doan lüa dé nhánh trâ di cAn
tang cu?ng diu tra phát hien benh, dac biet trên nhUng gi6ng lüa có khá nang
nhim bênh cao. Khi trén rung có t len benh 3 — 5% trâ len gap diu kien thai ti&
thuan lçii nhu tthi am u, dO Am cao cAn duy trI dü nuàc trên rung, tam thai dimg
bón thüc dam, phân bón qua là và. tin hành phun phOng trr ngay bang các thuc
dac hieu theo hithng dn cUa c quan chuyên mon
- Di vâi beth dao on c bong, beth lem lép hat: Theo dOi sat diu kien thai
ti& giai doan lüa tr, nu gap diu kien thai tit thuan igi cho benh phát sinh gay hai
(tr?ii am u, dO Am cao, cO mira kéo dài,...) nhAt thi&t phâi ti chirc phun phOng tr1r
benh.
- Di vâi benh bac lá vi khuAn: Chàm soc bón phân can di ngay ti dâu vii.
T ch(rc nông dan phun phOng tth sOm khi benh mai xuAt hien hOt khi phát hien
có gi9t dch vi khuAn vào giai doan lüa lam dông trâ di, dac biet trén nhüng vüng
hang näm thtthng bj benh gay hai nng.
- Di vâi sau keo müa thu hai ngô: Tp trung chi do phông tth sâu keo ngay
tr dAu vi, khuyn khIch nông dan sü dung các gi6ng ngO chuyn dôi gen dé tang
khã nang chng chju vai sâu keo müa thu. Theo dOi chi do, hirâng dn nông dan
phun tth trén nhng dien tIch ngô giai doan sau gieo dn tr cô có mat dO sâu non
cao (tir 2-3 con/m2 tr& len, sâu a tu6i 1-3).
Thrc hien nghiêm tüc Luat bào ye và kim djch thirc vat; các Nghj djnh,
Thông Px v lTnh vrc bào ye thirc vat và kim djch thrc vat; quyêt djnh 03/201 8/QD
- UBND ngày 10/1/20 18 cüa UBND Thth Ngh An v viec ban hinh quân 1 thuôc
BVTV.
+ Tap trung thrc hien t6t cong tác diu tra phát hiOn, dr tmn:h, dr báo chInh
xác tInh hinh phát sinh các loi djch hai trên trng loai cay trng d khuyn cáo,

huàng dn tp trung chi do phông trr hiu qua, han ch t6i da vic sir dicing thuc
BVTV.
+ Chi dao nông dan lam dt sam, bira k, bón vôi cãi tao dt, v sinh dng
rung, han chë mm bnh phát sinh và gay hi trong vi xuân.
3.Tang cu'ô'ng cong tdc quán Ifi n/là nwó'c cli uyên ngành pizyc vy san xuEt,
d4p mrn/, cong tác nghiên cá'u, á'ng dyng các til,, b k/wa h9c kfl tiiut
- Tang cuing cong tác quán 1 nhà nuOc v san xuAt, kinh doanh gi6ng cay
trông, thuc BVTV, vt ttr, phân bón.... Theo dung quy dnh hin hành cUa nhà
ntràc. Dam bão hang hóa, km thông trên thj tnrng có ch& krçmg t&, giá cã hop l
phic vi kjp thôi k hoach san xut d ra.
- D.y mnh vic lrng di1ng tin bO khoa hQc k5 thut, các quy trinh san xut
tiên tin, san xuât rau qua an toàn.
- Tang clx&ng cOng tác tuyn truyn, giâi thiu các mô hInh dat kt qua t&,
các tin b khoa hQc k5 thut d duqc khng djnh, các bin pháp thâm canh phàng
tth sâu bnh hai có hiu qua d nông dan hiu và thirc hin.
4.Tlitc hin I6I cli uy1iz a'ñi cocu cay tMng và xây drng cac mô lii,,!,
Rà soát, dánh giá lai hiu qua cüa cong tác chuyn di ca c.0 cay trng d tin
hãnh chuyn dM cc cu cay trng có hieu qua cao. Xem xét nhüng din tich ma có nguy
co không dü nu(cc d cy liia thI chü dng chuyM di sang cay trng khác thu ngô, lac,
rau ma an toàn và hiu qua.
5. vl co c/il cli In/i sách
Th%r hien dy dü chInh sách cüa ChInh phü và Tinh v h trçi du tu phát trith
nông nghip và các chInh sách h trçY khc phiic thiên tai Va phOng trr djch bnh
cüa Tinh.
Nghj djnh 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 ca ChInh phU v quán 1 và si'r
diing dAt trng lüa.
Quyt dinh 15/2018/QD-UBND ngày 30/3/2018 cüa UBND tinh Ngh An v
vic ban hành quy djnh mOt s chmnh sách h trcY du tu phát trin nông nghip,
nông thôn và thüy san trên dja bàn tinh Ngh An.
Quy& djnh 48/2017/QD-UBND ngày 05/6/20 17 v vic quy djnh chInh sách
h trçl san xuAt nông nghip d khOi phuc san xuAt vüng bj thiên tai djch, bnh.
III. T chtrc thtrc hin
1. Plzèng Kin/i ii:
Htróng dan, b tn san xuAt theo k hoach, chü trI phi hcp vâi cac phông ban
th chiirc tri&i khai k hoach san xuAt vi xuân 2020 den các Phug, là Co quan
thtthng trrc giüp cho UBND Th xA tin hành kim tra san xuAt vi xuân theo dinh
k' va kjp th&i tham muu cho UBND Thj xa các giãi pháp d diu chinh kê hoach

cho phü hcTp vri diu kin phát trin thrc tin. Tham mu'u
trçl, khc phiic thiên tai (nu

co ch chInh sách h

co).

2. P/iàng Tài chin/i — Ke I,oich:
Trén CG si k hoach các chInh sách h trq cUa Thj x d can di nguOn tài
chInh phãn b ngun cho cac chixong trInh khi &rçic UBND Thi x phê duyt.
va

3. Trgm Trông tr9t và báo v thrc vit T/ij xd:
Tang cumg cong tác kim tra d? tmnh, di,r báo, phân cOng can bO barn vüng,
barn dirn thuing xuyên d phát hin kjp thii sâu bnh, trong dO km Cong tác
phOng tth bnh ln sçc den và bnh d?o on hia... và cO bin pháp phOng trir.
Lp danh mvc các loai thuc dc trj phông trr môt s6 1°a sâu hi chInh d
khuen cao cho nong dan thirc hiçn.
P

A

A

4. Trçim khuyin nông T/ijxã:
Cir can bO k thut xu6ng co si d clii d?o san xut tir dAu vii dn cu6i
san
xut vV xuân.
Xây dirng k hoach và các ni dung tp huAn, tuyên truyn d huOng dn ph
bin d an san xut vit xuan dn tn nguôi dan. Xây dirng các mô hInh trinh din
khoa hQc và thrc tin d
các tin bO k5 thut, rng diing Cong ngh cao lam co
mO rOng san xuât các näm sau.
vv
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5. Dt nghj MTTQ TIij xd và các tã cliác doan thl:
d trin khai k hoach sanxuAt viii Xuân
D nghj ph61 hcip vOi UBND Thj
xuông tn co sO; Dng viên các cp hOi vã hi viên thi:rc hin t& cac bin pháp, giãi
pháp k thut, nhân rOng cac mô hInh kinh t cO hiu qua. Quan tam giüp nông dan
thay di nhn thrc san xut nông nghip ttr san xut kinh nghim sang d&u tu, áp
diing tin b khoa h9c k5 thuat, san xuAt hang hóa d tang hiu qua san xut trên
mt don vj san xut,
6. Triing tam VH TT và truyn thông: Dãnh thOi luqng ru tiên dc bit cho
cong tác tuyên truyn, ph bin các chü truong chInh sách v nông nghip, các bin
pháp k thut, các bin pháp k thut, bin pháp báo v san xut vii xuân 2020.
xa

7. UBND cdc P/iu'?mg:
Trên Co sO k hoch san xut viii Xuân 2020 cUa UBND Th xã và thirc t cUa
ti'n-ig dja phixcing d xay dirng k hoach san xuAt that cu th nh&m phát huy tOi da
các lçi th sn Co. K hoch phãi thirc hin thxqc sr phn dAu cao, có các giái pháp
tich ci,rc d hoân thânh thing lçi k hoach san xutt vii Xuân 2020. Giâi quy& trit d tInh trng dt bO hoang, khOng d tinh trang dat bO hoang
dâ &rçic giäi quyêt tái din lai•
Chi dao nông dan thirc hin t& cac chU truong, giâi pháp san xuAt vi xuãn
chuyn dOi Co CâU
2019 dtc bit trong vic nhân rng mO hinh kinh t cO hiu
qua,

cay trng, phOng trr sâu bnh, huy dông ti da ngun lirc, vt hrc d t chrc thirc
hin k hoch có hiu qua.
Chi do ma rng các mô hInh san xut Co hiu qua kinh t dc bit là mô
hmnh san xut rau an toàn, mô hInh trng ngô nip, mô hInh chän nuôi cO s& dung
drn lOt sinh hoc... d nâng cao gla trj san xut, dam báo v sinh an toàn thrc phAm
to nim tin cho nglxi tiêu dUng.
Tuyên truyn, chi dto nông dan thirc hin nghiêm v Ca c&u gi6ng và ljch
thai vi, nh.t là thii vi gieo cy lUa, ngô.
Ch9n d& tác dU diu kin theo quy djnh cüa nba nu'ó'c d cung a'ng ging
phic vi san xuAt trên dja bàn.
Trên day là mt s ni dung cci bàn d th chtrc san xut vi Xuân 2020,
UBND Thj xâ yeu cu ChU tjch UBND cac phuing, ThU trtrOng cac phOng, ban,
ngành lien quan thirc hin tót các ni dung trên, phn du giânh th&ng 1ci trong san
xut vii Xuân nàm 2020 gop phn hoân thânh chi tiêu nông nghip dt ra cho näm
2020.!.
iVo1 u/ia,,:
- Sâ NN va PTNT Ngh An (b/c);
- TT Thi üy, TI HDND Thi xA (b/c);
- ChCi tjch UBND Thj xà (b/c);
- MTTQ và các doàn the (P/h);
- Trirông các phOng, ban (I/h);
- UBND các Phu&ng (T/h);
- TI VHTT và truyên thông (tuyên truyên);
- Luu VT, KT.Jr

TM. UY BAN NHAN DAN
KT.CHU TICH
PHO CHU TICH

