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I. KET QUA SAN XUAT
San xut Viii Xuân 2020 din ra trong diêu kin thai tit tuong dôi thun 1i
cho các cay trng sinh trumg, phát trin. Tuy nhiên du vi có mua nhiu, dn
tháng 3, du tháng 4 và giüa tháng 5 xut hin các hin tuçmg thi tit circ doan
nhu mu'a 1n dä lam ãnh hu&ng dn san xut nông nghip. Nhung vi sir vào cuc
kjp thñ cüa các cp üy dãng chInh quyn và dc bit là sir n 1irc vuVt khó cüa bà
con nông dan trong khãc phiic san xut, du tu' thâm canh, áp dung các tin b k
thut, phông trr sâu bnh kjp thô'i nên dã dtt dugc nhiu kt qua dáng ghi nhn:
Cay lila: Diên tIch 115 ha/KH 115 ha, nãng sut trung bInh 55,8 ta/ ha xp
xi bang v Xuân 2019 sn 1ung dat 64 1,7 tân.
- Cay ngO: Diên tIch gieo tróng dat 230 ha/KH 220 ha, näng suât bInh quan
dat 55,6t/ha, tang 0,5 t so vó'i vu Xuân 2019, san luong dat 1280 thn.
- Cay 1c: Diên tIch gieo tróng dat 230 ha /KH 245 ha, nãng suâ't bInh quân
dat 22 ta/ha, thp han 3,5 ta/ha so vi v1i xuân 2019 san lu'ong dat 550 tâ'n.
- Rau màu các 1oi: Diên tIch tr6ng 70 ha! KH 55 ha, nang suâ't bInh quan
dat 95,5 ta/ha vi san luong 620.8 tâ'n.
Khoai lang: Diên tIch gieo trOng 70ha/KH 65 ha, nang suât dat 92,4 ta/ha,
san 1ung dt 647 tan. Ciii the timg phuô'ng
Nghi Thu
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II. MOT sO TON TAt
Tuy dtt duçc nhrng kêt qua trên nhu'ng vi xuân 2020 vn con mt s tn
tai sau
- Chi tiêu v din tIch và nãng sut cay lac không dat k hoach d ra
- Vic tuân thu thOi v chu'a thrc nghiêm tüc, cho nên ánh hung dn qua
trInh sirih trung cüa cay trng.
- Mt s cp üy, chInh quyn Ca s chi dao chua thrc sr quyt 1it, thit don
dc, kim tra, con có xem nhç trong viêc b trI thiii v1i nen hiu qua san xut chua
cao.
- UBND các phumg trich ngân sách du tu cho phát triên nông nghip con
It, chü yu ch ngun h trçl tr tinh và thj xã.
PHAN THU' HAl:
Phtrnng htrO'ng, clii tiêu, bin pháp
clii dao san xuãt vu Xuãn 2021
Theo dir báo cüa Dâi khI tung — thñy van Bãc Trung Bô tInh hInh khI
tuqng thüy van tiir tháng 12 näm 2020 dn tháng 4 näm 2021 nhu sau:
KhI ttrçYng:
Hin trnng ENSO: Di,r báo hin tu'çYng La Nina së tip tVc duy tn tiir nay cho
ti nh&ng tháng dâu nAm 2021.
Duâi tác dng cüa hin tuçmg La Nina thai tit ô khu vrc Bäc Trung B có
nhuiig din biên khá phüc tap. Thông thi..thng, trong các nàm La Nina, không khi
lanh có xu huó'ng hoat dng sOm, nhit d trung bInh müc xtp xi hoc thp han
so vâi TBNN. Bão và ATND hoat dng trên Biên Dông và ânh hu&ng den dat lien
nhiêu han so vi bInh thu?ng và müa mua bão thu0ng kéo dâi v nhüTig tháng
cuOi näm. Mua có xu hithng gia tang han so vó'i TBNN.
• Nhit d, ret dm, ret hal:
- Nhit d trung bInh tháng 12/2020 vâ tháng 3/2021 ph bin thp han
TBNN ti'x 0,51,00 C (TBNN: 20,0-21,0°C). Tü tháng 01, 02 vâ tháng 04/202 1 phô
bin a mirc xp xi TBNN cüng thai k tü (TBNN: 19,5-20,5°C).
- Các dçit ret dam, ret hai tp trung trong thO'i k5 nua cuM tháng 12/2020 dn
tháng 02/2021, mi dçt có khã näng kéo dài tü 7-10 ngày. D phOng các hin
tuçmg ret hai và suang mui trong các tháng chInh cüa mua Dông 2020-2021.
• Luçngmtra:
Tng lucmg mua tháng tü tháng 01 dn 04/2021 ph bin xp xi so vOi
TBNN cüng thOi k' (TBNN tháng 01: 10-50mm, tháng 02: 20-60mm, tháng 3: 3070mm, tháng 4: 60-80mm).
Tháng 12/2020 phô biên a müc thp han TBNN tiir 10-30% (TBNN: 2080mm).
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I. MÔT SO THUJN LQI, IuiO IUTAN
1. Thuãn lo'i
Vj Xuân 2021 là vii du tiên dy mnh trin khai thirc hin Nghj quyt Di
hi Dâng cac cap nhim k 2021 - 2025, to dà cho phát trin kinh t xä hi cüa
các nãm tiêp theo. ChInh vI vy s duçic các cap üy Dàng, chInh quyn và các ban
ngành doàn the tir th xã den phuô'ng quan tam chi do, dim nhanh các tin b k
thut áp dung vào san xuât.
Tinh, thi xã, các phuông tip tiic có nhiu ca ch h trçY; nhiu chrnmg trInh
lông ghép dâu tu cho linh virc nông nghip.
Thj xã dã xây dirng d an U'ng dung KHCN vào khai thác, ch bin va san
xuât nông nghip sch to san phâm phiic vi.i du lch.
Các tin b v khoa h9c k thut, nông nghip cong ngh cao ngày càng
phát triên và thrcc lrng dçtng vào san xuât së tto diêu kin nâng cao näng suât, chit
luçmg san phâm cflng nhu giá trj san xuât.
Ngày càng có nhiu Ca nhân, doanh nghip quan tam dn nOng nghip, to
diêu kin cho vic thirc hin lien kêt trong san xuât, cüng nhu các san phâm nông
san cho ngui dan.
2. Khó khãn
Vi Xuân näm 2021 dir báo ret dam, ret hi xy ra sóm và kéo dài. Các dçt
ret dam, ret hii tp trung vào rnra cuOi tháng 12/2020 den tháng 02/2021 mi dçt
có khã nàng kéo dài 7 -10 ngày (nhit d tháng 11, 12/2020 và tháng 03/2021 phô
biên thâp han so vâi TBNN cñng thôi 0,5 — 1,0°C(TBNN: 20 — 2 1°C) tháng 02 và
04/202 1 phô biên miirc xâp xi TBNINcáng thñ ki (TBNN:19,5 — 20,5°C) sê ành
hu&ng den tiên d san xuât các cay trông cüng nhu tiêm an nguy ca bj thit hi do
thai tiêt gay ra.
- Nguy Co tim n mt s djch hti có th phát sinh gay hi trong v11 Xuân
nhu: Chut, bnh do On, Oc biêu yang... trên cay lüa và sâu keo müathu trên cay
ngô. Do do cn dim ra giài pháp phOng trü' dông b ngay tr dâu vii de giàm thiêu
thit hi.
- Thirc trng cüa nông dan trong nhiêu nàm trên dja bàn thj xâ là vii Xuân
thrnng gieo cy sm hon so vâi 1ch thOi viii khuyên cáo, do do gay khó khän
trong cOng tác chi dto.
- Tin dO gieo trng cay vi Dông 2020 chm han cüng k5 nàm trithc do ânh
hrnng cüa áp thp nhit dâi tang cuO'ng và mua bão xây ra lien tic nên ành huO'ng
dn thyi vu san xuât vu Xuân 2021.
- TST 1 lao dng trong san xuât nOng nghip chua qua dào to cao, dO tuôi
lao dng ngày càng già hóa; dã, dang và se gay can trO, kihó khàn cho vic lmg
dçing co gii hóa, tin bO khoa h9c k thut, san xuât hang hóa. Tu tuO'ng san xuât
chü quan, dira vào tp quán, không tuan thu 1ch thii vii van con ton ti trong mOt
bO phn nOng dan.
- To chirc, cá nhân du tu vào phát triên san xut và tieu thii san phâm nOng
nghip con It.
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II. PHIXO'NG HTUNG, CHi TIEU SAN XUAT VTJ XUAN 2021
1. Phirong htr(rng
- Xây dirng k hotch, b trI co cu cay trng, Co cu ging, thè'i vi hcTp 1),
tang cuô'ng dâu tix thâm canh mt cách toàn din, lam tot cOng tác phOng trir dch
bnh hi cay trông.
- Linh dng, quyt 1it vâ buy dng ca h thng chInh trj vâo cuc trong chi
dto san xuât; khai thác tOi da vã huy dng mpi nguOn 1rc dé v Xuân 2021 dam
bão san xuât an toàn, dt nàng suât, chat luçmg và hiu qua cao.
-Triên khai có hiu qua D an "U'ng dng Khoa h9c cOng ngh trong khai
thác, chê biên vã san xuât nOng nghip sch tio san phâm phc vi du ljch giai
don 2020-2025 và nkiQ'ng näm tiêp theo"
- Giái quy& ti da din tIch dt bO hoang.
2. Chi tiêu: Tong din tIch gieo trling là 707 ha, tong san ltrqng lirong
thurc có h,t ctit 1930 tan, ci the tfrng phtrb'ng:
TT
1
2
3
4
5

Cay trông

Diên tIch
(ha)

Cay lüa
CâyngO
Cay lac
Khoai lang
Rauduacácloai

107
235
220
65
80

Trong do
Nghi
Nghi
Huong
Thu
44
58
95
50
80
60
20
20
35
30

Nghi
Hoà
5
90
80
30
25

Nang suât
dir kiê'n
(tJha)
58-60
60-62
25 - 25,5
90 - 92
110- 120

III. BIIN PHAP, GIAI PHAP T1P TRUNG CHI fJ3O
1. Bô tn thô'i vii gieo tr1ng thich hçrp
1.1 Cay Faa: Vii Xuân näm 2021 duçic dr báo Co nn nhit thp hon so vi
TBNN, ret dm ret hii tp trung trong thai k tir nira cuOi tháng 12/2020 den tháng
02/2021; Ltp Xuân vào ngây 04/2/2021 (ti'rc ngày 23/12/2020 AL). Do d, dê dam
báo an toàn, tránh trô gp ret, các trâ dLrgc bô trI gieo cay de trô tp trung tü' 20/45/5. Khung thai vii bô trI 03 nhóm giOng co ban sau:
Tho'i viii bãc mi cci the nhtr sau:
Trâ giông lüa
Nhóm giông có th?ii gian sinh
trithng 135-145 ngày nhu:
HuongU'u98,TháiXuyên
111...
Nhóm ging cO thi gian sinh
trumg 130-135 ngãy nhu:
HuangThomsô 1,27P31...
NhOm ging cO thai gian sinh
truâng xung quanh 125-130
ngày nhix: Thién IJu 8, Vt tu
NA2, Nghi Hucing 2308, LP5...

Ngày gieo mt

Thai gian cay

Tr 05/01/2021 - 10/01/2021

26/01/2021 - 01/02/2021
(tr 15-20/12 AL)

Tr 10/01/202 1 —
15/01/2021

01/02/2021 - 05/02/202 1
(tir 20-24/12 AL)

Tr 16/01/202 1 - 20/01/2021

06/02/2021 - 10/02/2021
(tr 25-29/12 AL)
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- Chi dua vào ca cu các ging lüa dã duçc cong nhn chInh thirc và dà qua
khâo nghim. Dua nhanh các ging lüa vra có nàng sut cao, chit luçmg khá; các
giông hia chat luçing cao lam hang hóa dn nâng cao hiu qua san xut.
Hin ch dn mi'rc thp nht vic sir ding các ging CO chat luçmg gio kern,
näng suât thâp, nhmg ging có th?i gian sinh trn&ng dài. Di vci nhttng ging có
nàng sut cao, gao chat luo'ng, d nhim sâu bênh và mn cam vi thai tit, cn có
giãi pháp ki thut d dam bâo an toàn san xut.
Can cü vào kt qua san xut các nàm truc và diu kin san xuât cña tiirng
phumg ma chi nên ch9n 2-3 ging chü hrc, trên cüng mt x dng chi nên gieo
cy 1 - 2 ging có thai gian sinh trung tuong duong nhau và phâi cay xong trong
vông 2 - 3 ngày d thrc hin các yêu cu chäm sóc, quàn 12 sâu bnh hai.
- Tp trung chi dio gieo ma có che phü nilon 100% din tIch d dam bão an
toàn. Trong thii gian ret không bón thiiic dam cho ma.
- Cy ma diing tui (dng s lá quy djnh) theo dOi tInh hInh thai tit d ra
ma. Dmg gieo cy vào nhng ngày có nhit d duth 15°C (ret dam, ret hai).
- Tuân thu nghiêm tue 1ch thai vi d iüa tr an toàn, khOng gp ret (theo dir
báo nhit d các tháng 3,4/202 1 vn trong khoâng 19 — 20°C)
- Qua theo dOi các giông Thiên IJu 8, Huong IJu 98, BTE1, P6, NA6 mn
cam vâi bnh dao On. Ging liia Bc Thom 7 mn cam vó'i bnh bnh bac lá vi vy
cn chiii d phông trr kp thO'i giâm thiu lay lan và thit hai.
- Trong diu kin dc thu nu b trI các ging hia Xuân sm thI phãi bO trI
ljch ra ma d 1iia lam dOng, tr vào khung thai vii an toàn tir 20/4-5/5.
1.2. Cay 4zc:
Tranh thu dat dü am, tri m tiên hành gieo tr 28/01/2021( tue là 16/12
AAL), kt thüc gieo trithc ngày 25/02/202 1 (14/1 AL) và khOng gieo qua sóm.
Riêng các yang dat cat cao Izçrn can theo döi th&i tiêt có the gieo sóm ho'n
khung thô'i vi trên khoáng 5-7 ngày dê tranh thu d3 am dat dêphbng hzn han
cui vii.
Si:r dung các ging lac: Sen Ngh An, L14, L23, L26, TB25
1.3. Cay ngô:
Ngô v.i Xuân gieo tr 01/02/202 1 (20/12AL) dn 28/02/2021(17/1/2021AL)
vim gieo lac vim trOng ngô dan xen.
Co cu các giOng ngô chü [crc: NK 66, NK 7328, DK 6919, NK 4300,
MX10, FIN 88
1.4 Rau các loai:
Tranh thu gieo trng khi có qu' dat và diu kin thai tit thun lvi, có the sfr
diing các ging rau nhu:
+ Rau cài: Cal ngpt, cài b dua, cal mao gà, cai bó xOi...
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+ BI xanh: Bi xanh sé, 1, BI xanh Thiên thanh 5, An din 686
+ BI do: An diên 019, En yang....
+ Dua chuôt: PC4, Hoa sen 636, Hoa sen 639, Xuân yn...
+ Du'a hâu; Super Hoàn Châu, Phi dng.
+ Muóp ng9t: Humg viêt, Thanh Hoa
2. Cong tác bão v thçrc vt
Vi Xuân nguy cci sê xut hin mt s loi djch hi và có khâ nãng phát sinh
gay hi nng trén din rng. Dc biêt là các di tuclng nhu': Bnh do on lá, dao on
cô bong, lem lép hat, bc lá vi khun, ry các loai, chuôt, ... hii lüa; sau khoang —
sâu xanh hi 1c; sâu keo miia thu hii ngô,. . .D chñ dng phát hin sm, t chrc
chi do phOng tri'r hiu qua sâu bnh hi, bâo v san xuât vi cn tp trung các bin
pháp sau:
- Tp trung thirc hin t& cOng tác diu tra phát hiên, dir tInh d? báo sOm,
chInh xác tInh hInh phát sinh cüa djch hti trên tirng 1oti cay trng d chi dto,
khuyên cáo hung dn bà con nOng dan phOng trir hiu qua, ap diing quãn l dch
hi tong hçip theo 1PM, si1r dung thuc BVTV theo nguyen täc 4 diling.
- DM vâi ry và bnh lün 59c den: Thirc hin gieo m tp trung, vâ che phü
nilon cho mi d chOng ret, chng chut, dng thO'i chng ry lung trng xâm nhp
truyn bnh inn spc den. T chüc phun trü' ry trên nhrng din tIch có mt d cao
hn ch cháy ry vào cui vij.
- Dôi vi chutt: Can to chüc phát dng nhân dan bat diet chut, uu tiên sü'
diing các bin pháp thñ cOng và sir dçtng thuc sinh h9c d diet chut ngay ti.'r du
viJ san xuât. Diet chut phái thuOng xuyên lien tic và mang tInh cng dng.
- DM vth bnh do on lá: Bnh së phát sinh gay hti sm ti1 giai don ma,
gay hai nng giai dotn dé nhánh và lam dông. Trên rung m nu bj bnh nng
cn sir drng thuc dac hiu trithc khi nh cy 3 - 5 ngày. Ti'r giai don luta de
nhánh tr di cn tang cung diu tra phát hin bênh, dac bit trên nhttng ging ma
Co khà nàng nhim bnh cao. Khi trên rung có t l bnh 3 - 5% tri len gap diu
kin thai tit thun 1i nhu tthi am u, d m cao can duy trI dü nuâc trén rung,
tm thai drng bOn thiiic dam, phân bón qua lá và tin hành phun phOng trir ngay
bang các thuc dac hiu theo hithng dn cüa co quan chuyên mOn
- Di vi bnh do on c bong, bnh lem lép hat: Theo dOi sat diêu kin thai
tiêt giai dotn lña trO, nêu gp diêu kin thñ tiêt thun 1p'i cho bnh phát sinh gay
hti (trO'i am u, d m cao, Co mua kéo dài,...) nhât thiét phái tO chnc phun phông
tth bênh.
- Di vi bnh bc lá vi khuân: Chäm sOc bón phân can dôi ngay tr dâu vi.
Tê chüc nOng dan phun phông trir sm khi bnh mó'i xut hin hoac khi phát hin
có gi9t djch vi khuân vào giai don lña lam dOng tr& di, dac bit trén nhnng vüng
hang nàm thuO'ng bj bnh gay hai nng.
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- Dôi vOi sâu keo müa thu h?i ngô: Ip trung chi dto phông tth sâu keo
ngay tir dâu viii. Theo döi chi do, hrácng dn nông dan phun tri'i trên nhfing din
tIch ngô giai doin sau gieo den tr c có mt d sâu non cao (tü' 2-3 corilm2 tr&
len, sau tuM 1-3).
3. Tang ctrô'ng cong tác quãn 1 nhà niroc chuyên ngãnh phiic viii san
xuãt, day mnh cOng tác ting dting các tiên b khoa hçc cong ngh, k thut;
tang ctrô'ng cong tác khuyên nông
- Trin khai D an" TIJ'ng diing Khoa h9c cong ngh trong khai thác, ch bin
Va san xuât nông nghip stch to san phm phiic vi du ljch giai don 2020-2025
và nhUng näm tiêp theo.
- Tang cung cong the quân l nba nuc v san xut, kinh doanh ging cay
trông, thuôc BVTV, vt tu, phân bón.... Theo ding quy djnh hin hành cüa nhà
nithc. Dam bâo hang hóa, luu thông trên thi tru'mg có cht luçmg t&, giá câ hçip 1
phc vii kjp thyi k ho?ch san xut d ra.
- Day mnh vic 11ng dirng tiên b khoa hpc cong ngh, các quy trInh san
xuât tiên tiên, san xuât rau qua an toàn.
- Tiêp tiic day mtnh vic dua các giông mi có nãng sut, chit luç'ng, có
khâ näng chng chju vâi sâu bnh vào san xut.
- Tang ci.thng cOng tác tuyên truyn, giâi thiu các mO hInh dit kt qua t&,
các tin b khoa h9c k thut dA dupe khng dinh, các bin pháp thâm canh phông
trü sâu bnh hti có hiu qua d nông dan hiu và thirc hin.
4. Thiyc hin tt chuyn dôi co cu cay trông và xãy dirng các mô hlnh
Rà soát, dánh giá 1i hiu qua cüa cong tác chuyn di co cu cay trng d tin
hành chuyn di co cu cay trng có hiu qua cao. Xem xét nhU'ng din tIch ma có nguy
co không dü nuó'c d cy ha thI chü dng chuyn di sang cay trng khác nhu' ngô, 1c,
rau ma an toân Va hiu qua.
5. Ye co chê chinh sách
Thirc hin dy dü chInh sách cüa ChInh phü và Tinh v h trçl du tu phát
trin nông nghip và các chInh sách h trp' khAc phiic thiên tai và phông tth djch
bênh cilia Tinh.
Ngh djnh 35/2015/ND-CP ngày 13/4/20 15 cüa ChInh phü ye quán 12 và sillr
ding dt trng hia; Nghj dnh s 62/2019/ND — CP ngày 11 tháng 7 näm 2019 cilia
Chinh phü ye silra dôi, bô sung mt s diêu Nghj djnh 35/2015/ND - CP
Quyêt dnh 15/2018/QD-UBND ngày 30/3/20 18 cilia UBND tinh Ngh An
v vic ban hành quy djnh mt sé chInh sách h trçv du Ui phát trien nOng nghip,
nOng thOn và thüy san trên dja bàn tinh Ngh An.
Nghj Quyêt so 13/2018/NQ - HDND ngày 12/12/20 18 cilia Hi dng nhân
dan Tinh Ngh An v vic thixc hin chInh sách h trçc phát trien hçip tác lien két
trong san xut và tiêu thii san phâm nOng nghip.
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Quyt djnh 48/2017/QD-UBND ngày 05/6/2017 v vic quy djnh chInh
sách ho trç san xuât nông nghip d khôi phiic san xut vüng bj thiên tai dch,
bênh.
Ngoài nhüng chInh sách trên, thj xA s trIch ngân sách dé khuyn khIch
nông dan tang cung du tu.
IV. TO CH1C THçC HIN
1. Phông Kinh té
Hixcng dan, bô trI san xuât theo kê hoch, chü trI phi hçp vth các phông
ban to chüc triên khai kê hoch san xut v Xuân 2021 dn các phuô'ng, là cci quan
thu&ng trirc giüp cho UBND thj xã tin hânh kim tra san xut v11 Xuân theo djnh
kr và kp thñ tham mini cho UBND thj xa các giái pháp dê diêu chinh k hoach
cho phü hqp vOi diêu kin phát triên thirc tiên. Tham mini ye ca chê chInh sách h
trçY, khtc phiic thiên tai (nu co).
2. Phông Tài chInh - Kê hoich
Trên co sâ k hoch các chInh sách h trçY cüa thj xã d can di ngun tài
chInh và phân b ngun cho các chuang trInh khi duçc UBND thj xâ phê duyt.
3. Trung tap djch vi Nông nghip thl xã
Cir can b k5 thut xung co s d chi do san xut tü du v dn cui vi
san xuât vu Xuân.
Xây dçrng k hoach và các ni dung tp hun, tuyên truyn hithng dn ph
bin k hoich san xut vil Xuân dn ttn ngui dan. Xây dirng các mO hInh trInh
din các tin b k thut, img diing cong ngh cao lam co s khoa h9c và thirc tin
d m rng san xut các nàm sau.
Tang cu?mg cong tác kim tra dir tInh, dir báo, phân cong can b barn vñng,
barn dim thuô'ng xuyên d phát hin kjp thai sâu bnh, trong do hni cong tác
phông trili bnh 1In s9c den và bnh d?o on 1iia... và có bin pháp phOng trü.
Ltp danh mvc các lo?i thuc dc trj phông trr mt s loi sâu hai chInh dê
khuyên cáo cho nông dan thirc hin.
4. Be ngh MTTQ thj xã và các to chiuc doàn the
D nghj phi hcp vai UBND th xä d trin khai k hoch san xut vii Xuân
xung tn co s&; Dng viên các cap hi và hi viên thixc hin tot các bin pháp,
giãi pháp k5 thuât, nhân rng các mO hInh kinh th có hiu qua. Quan tam giüp
nông dan thay di nhn thac san xut nông nghip tr san xuât kinh nghim sang
du tu, áp dirng tin b khoa h9c k thut, san xut hang hóa d tang hiu qua san
xut trên môt don vj san xut.
5. Trung tam Van hóa Thông tin và truyên thông thj xã
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Dành thi hrçmg ixu tiên dtc bit cho cong tác tuyên truyn, ph bin các
chü truong chInh sách ye nông nghip, các bin pháp k thut, các bin pháp k
thuât, bin pháp báo v san xut vii Xuân 2021.
6. U ban nhân dan các phir&ng
Trén Co so k hoach san xutt vu Xuân 2021 cüa UBND thi xã và thuc tê cüa
tüng dja phuong d xây dirng k hoach san xut that c th nhm phát huy ti da
các l?i the san có. Kê hotch phái thirc hin du'gc sir phn du cao, có các giái pháp
tIch circ dê hoàn thành thing lçi k hoch san xut vii Xuân 2021.
Giâi quyt trit d tInh trng dt bó hoang, kbOng d tInh trng dt bô hoang
dã duçc giãi quyt tái din 'ai•
Chi dao nông dan thçrc hin tt các chü tru'o'ng, giái pháp san xut viii Xuân
2021 dc bit trong vic nhân rng mO hInh kinh t có hiu qua, chuyn di Co cu
cay trng, phông trü sâu bnh, buy dng ti da ngun lu'c, vt hrc d t chiirc thirc
hin k hoach có hiu qua.
Chi dto mO rng các mô hInh san xut có hiu qua kinh t dc bit là mô
hInh san xutt rau an toàn, mô hInh trng ngO np, mô hInh chän nuôi có sir diing
dm lot sinh h9c... d nâng cao giá trj san xuât, dam bão v sinh an toàn thirc phâm
tao niêm tin cho nguOi tiêu dung.
Tuyên truyn, chi dao nông dan thrc hin nghiêm v co cu ging và ljch
thOi vij, nht là thOi v11 gieo cy lüa, ngô.
Ch9n di tác dü diu kin theo quy djnh cüa nba nuOc dê cung rng giông
phiic vii san xutt trên dja bàn.
Trên day là mt s ni dung co bàn d t chOc san xuât vi Xuân 2021,
UBND thj xã yêu cu Chü tjch UBND các phiRmg, Thu truOng các phOng, ban,
(km Vj lien quan th1rc hin tt các ni dung trên, phn du giành thang lqi trong
san xut vii Xuân nàm 2021 gop phn hoàn thành chi tiêu nông nghip dt ra cho
näm 2021.7.
Ncinhân:
- S NN và PTNT Ngh An (b/c);
- TT Thj ñy, TT HDND thj xã (b/c);
- Chü tjch UBND thj xã (b/c);
- MTTQ vâ các doân the (P/h);
- TruOng các phong, ban (T/h);
- UBND các phiRmg (T/h);
- TT VHTT vã truyén thông (tuyên truyên);
- Liru VT, KT./
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