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Vê vic tang cu'ông cong tác
san xuât trông trQt vy Xuân näm 2021

Vi Xuân là vii san xut chinh trong näm, quyt djnh trên 60% miic tiêu san
lu'o'ng lrnng thuc cà näm. Theo du báo cüa Dài Khi tucmg thüy van Bãc Trung b,
vu Xuân näm 2021 ret dam ret hai xáy ra sam và kéo dài. Các dot ret dam, ret hai
tp trung trong thô'i kSi tü' nra cui tháng 12/2020 dn tháng 0 2/2021, mi dcrt có
kha näng kéo dài tfi 7 dn 10 ngày, cong them nguy Co tim n mt s djch bnh
gay hai nhu: Chut, bnh dao on,... hai lüa, sâu keo rniia thu h?i ngô cO khá näng
phát sinh gay hi nng trén din tIch rng lam ánh hixOng dn san xut, sinh trnOng,
näng sut và san luo'ng cay trng. D san xut vii Xuân 2021 giânh thng 1çi,
vLrçrt chi tiêu k hoach d ra và d thuc hiên Chi thi s 47/CT-UBND ngày
02/12/2020 cüa UBND tinh Ngh An, UBND thj xA yêu cu Chii tjch UBND các
phuing, Trrnmg các phông, ban, don vj lien quan thirc hin mt s nôi dung sau:
1. U ban nhân dan các phuthng
- Can cü vào k hoch s 170/KH-UBND ngày 23 tháng 12 nãm 2021 cüa
UBNID thj xã Ciira lô ye kê hotch san xut trng trpt vii xuân 2021 và can cir vào
tInh hInh dt dai và trInh d thâm canh cüa nguñ dan d trin khai k hotch sat vôi
trng phu?mg nhm phát t& da các 1ci th sn có và phài th hin quyt tarn cao
trong chi dto diu hành d hoàn thành và hoàn thành vuçt các chi tiêu k hoch d
ra; các giài pháp t chirc thçrc hin phài ci th, dem 1ti hiu qua cao.
- Thành 1p Ban chi do san xut vi Xuân và phân cong Iãnh do UBNID
phumg và can b lien quan chi do ciii th a tiirng khi.
- Tang cithng cong tác tuyên truyên, chi do dê nOng dan thirc hin nghiêm
tiic các giài pháp, dc bit là giài pháp gieo m phñ nilon, co cu giông hia, thai v11
gieo cay dê né tránh thiên tai và các binpháp phOng chng djch bénh cho cay trông,
các nguy co tiêm an co the ành huang den san xut d nông dan biêt, chü dOng thiic
hiên.
- Rà soát c the nhüng din tich trông lüa có khá nang bj khô hn không cy
dugc d chuyên dOi sang cay trng khác nhu' ngô, khoai,...
2. PhôngKinhtê
- Tham mu'u cho UBND thj xã thành 1p dloàn cOng tác chi do san xut,
phông chông dói ret, djch bnh cay trông, vt nuOi vu Xuân 20 21.
- Chü trI và phi hçp vai phOng Tài chInh - K hoch tham muu các co' chê
chInh sách h trg phát triên san xuât.

- Phi hcip vi các Trung tam Van hóa Th thao & Truyn thông thj xâ thông
tin, tuyên truyên ye tInh hInh thi tiêt din bin bt thithng, nht là ret dam, ret hti,
có nguy c ành huông xâu den san xuât vi Xuân và thung xuyên theo dOi thai tit
dê kjp thai có các bin pháp chi dto phü hgp.
- Djnh k hoc dt xut tng hçp tInh hInh và kt qua san xut báo cáo các s
ban ngành cap tinh và UBND thj xã Cira lô.
3. Phông Tài chInh - Kê hotch
Tham muu cho UBND thj xã b trI ngân sách h trçY bà con nông dan phát
triên san xuât.
4. Trung tam djch vi Nông nghip thj xã
- Trin khai cong tác tp hun, thuè'ng xuyên chuyn giao các tin b khoa
hpc k thut mñ den tn ngutñ nông dan, dc bit cn chñ tr9ng cong tác tp hun
ye sâu bnh hi và các bnh gia süc gia cm.
- Tang cuô'ng Cong tác kim tra dir tInh, dir báo, phân cong can b barn vüng,
barn diem thuông xuyên dê phát hin kjp thô sâu bnh, chut hii... và có bin pháp
phông trr kjp thôi.
- Lp danh mic các loi thuc dc trj phông triir mt s loi sâu hii chInh d
khuyn cáo cho nOng dan thixc hin.
5. Be nghj UBMTTQ và các t chüc doàn the
Tuyên truyn, vn dng các hi viên thirc hin tt các bin pháp, giâi pháp k
thut trong san xut. Quan tam giliip nông dan thay di nhn thirc san xuât nông
nghip tü' san xut kinh nghim sang san xut du tu, ap drng tin b khoa hpc k
thut, san xut hang hóa d tang hiu qua kinh t trên mt dan vj din tIch
6. Trung tam Van hóa The thao vã Truyên thông thj xã
Tang thai hicmg phát song và trang bài lien quan den din biên thi tiêt bt
thithng, các giái pháp k thut (thâm canh, phông tnir sâu bnh..) giüp nguO dan
khc phiic nhüng bt 1p'i do thOi tiet gay ra, kjp thai du'a tin biêu duang nhmg dja
phu'ang, t chrc, cá nhân có nhung giái pháp tM, mang li nãng suât cao trong san
xuât vu Xuân.
Yêu câu Chü tjch UBND các phuông, TruO'ng các phOng, ban, dan vi lien
quan to chüc triên khai thirc hin nghiêm tüc các ni dung cüa Chi thj nay./.7.
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