
UY BAN NHAN DAN cQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VI1T NAM 
THI XA CIA LO flc Ip — Ty' do — Hnh phác 

So: /KH- UBND Ctra Ld, ngày tháng näm 2021 

KE HOACH 
San xuât trng tr9t vy Xuãn 2022 

PHAN THU NHAT 
Két qua san xut vu Xuãn 2021 

I. KET QUA SAN XUAT 
San xut vii Xuân 2021 din ra trong diêu kin thè tiêt tung di thun li 

cho cay trng sinh tru'âng phát triên, It sâu bnh. Là rnt vij san xut duoc rnüa 
toàn din. Nàng suât các loai cay trng du tang, dc bit là cay làa, ngô khoai 
lang ruOt  yang. 

Dc bit vçt xuân näm nay vói sir vào cuc quyt 1it cüa các cp ày Dàng 
chInh quyn dã phic hóa duçyc 22 ha cMt bô hoang tai  Phung Nghi HuGng Va 
Phithng Nghi Hôa. UBND Thj xã dã ban hang chInh sách h trçl phát triên san 
xut nhu h trY mô hInh trng rau, các ging làa rnói, h trg diet chut bâo v cay 
trông vii xuân. 

Tong din tIch gieo trông vii xuàn trén dja bàn thj xã Cüa Lô dtt 71 7ha/KiHT 
715 ha, san luçrng lu'ng thuc có hat dat 2.290,4 tan. 

Cay lüa: Din tich 104 ha/KH 105 ha, nãng suãt trung bInh 63,5 ta/  ha, san 
lugng dat  660,4 thn, tang 44 tAn so vi viii xuân 2020. 

- Cay ngô: Din tIch gieo trng 260 ha/KH 240 ha, nãng suit binh quân dat 
62,7 ta/ha  tang 1,35 ta/ha so vi vii Xuân 2020. San lung dat  1630 tAn. 

- Cay lc: Din tIch gieo trông 208/KH220 ha, nãng suit bInh quân dt 29 
ta/ha, san lucing dt 603,2 tan. 

- Rau du'a các loai:  Din tIch gieo trông 85/KH 80ha, nãng suit bmnh quân 
dt 145 ta/ha,  san lung dtt 1232,5 tan. 

- Khoai lang: dintIch gieo trng 60/KH 60 ha, näng suât dat  100 ta/ha, san 
hrçng dat  600 tAn. C th tiirng phu'ng: 

TI Cay trông 
Din 
tIch 
(Ha) 

Trong dO Näng 
suât 

(tt/ha) 

San 
Iucng 
(tan) 

Nghi 
Huang 

Nghi 
Thu 

Nghi 
Hoà 

CãylUa 104 42 57 5 63,5 660,4 
2 Câyngô 260 100 60 100 62,7 1.630 
3 Cay lac 208 75 58 75 29,0 603,2 
4 Khoailang 60 15 15 30 100 600 
5 Raudixacácloai 85 30 - 30 25 145 1232,5 
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Mt s mô hInh trong vi xuân duc nhân rng Va dem li hiu qua nhu: 

- Mo hInh trng du'a chuç5t: Mo hInh dã irng ding KHCN vào san xuât nhu 

áp diing quán l djch hai  tng hgp 1PM, sir diing rnàng phü gc, các ging có nãng 

suit cao cht Iu'çrng tht vào san xut, mô hInh nay dern iti thu nhp trung bInh cho 

bà con nông dan t11 180 - 200 triu dông/ha. 

- Mo hInh trng NgO ne'p lam hang hOa: IXng diing các ging mi vi chit 

lu'cing cao, thorn déo nhu các ging HN88, ADI600... vào san xut d phitc vii ban 

bp tuoi cho ngi.thi tiêu dung dã dern lii thu nhp tiir 100 - 120 triu dng/ha. 

- MO hlnh trOng lza LP6, Nh/ uu 978 chat lucing cao: Mo hInh dugc triên 

khai vii xuân 2021 trên din tIch I 5ha tti 2 phung Nghi Huong và Nghi Thu. Day 

là mt ging hia, btthc du duc dánh giá là chông chju sâu bnh t&, nãng sut dt 

trên 68 ta/ha. 

- MO hlnh tring khoai lang ru5t yang, ru5t tIm: Duc triên khai ti Phithng 

Nghi Hôa, day là mt 1oi cay trông duc dánh giá rat phi'i hp vi dng dat cat 

cüa Phi.thng Nghi Hôa. Là mt 1oi cay trng It sâu bnh, cho näng suit cao. Ben 

cnh do trng cay khoai lang ru6t yang It tn công, it tn 4t tu chi sau han 4 

tháng dã cho thu hoch vói nàng sut 10 -12 t.n/ha, vó'i giá ban 8.000 - 10.000d/kg 

thI rni ha khoai dern 1?i  thu nhp 90 - 110 triu dng/ha. 

- Mo hInh phyc hóa dat bO hoang: Vn d giài quyêt dt bO hoang ducc các 

cp dàng chInh quyn các cp dâ tp trung cao d chi dto giái quyêt dt bO hoang 

tai 2 phung Nghi HOa và Nghi Huong dn nay dã giái quy& dugc 22ha dat bö 

hoang. Con iai  Nghi Hu'ong 5ha, Nghi HOa 3ha. 

II. MÔT sO TON TM 

Tuy dt duqc nhthig kêt qua trên nhu'ng v1i xuân 2021 vn cOn mt so ton 

tai sau: 

- Chi tiêu ye din tich cay 1c khOng dt ké hoch d ra. 

- Vic tuân thu thai V11 cüa rnt s ngui dan dugc nghiêm tuc, cho nén ánh 

huóng den nãng suât cüa cay trông. 

- Mt so cap üy, chInh quyn co sG chi dao  chu'a thixc si,r quyt 1it, thit don 

d,c, kim tra, cOn có xern nhç trong vic b trI thai v1i dn den rnt s ngui dan chua 

tuân thu thai viii lam ânh hu'Ong dn nãng suât cüa cay trng. 

- UBND mt s phung trIch ngân sách du ttx cho phát trin nông nghip 

cOn It. 
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PHAN THU HAl:  
Phirnng hu*ng, chi tiêu, bin pháp 

chi dao san xuãt vu Xuân 2022 

Theo dr báo cfia Dài KhI tug - Thüy van Bãc Trung Bô tInh hInh khI 
tu'clng, thüy van tü' tháng 10 närn 2021 den tháng 3 nãrn 2022 nhu sau: 

• Nhit cI, ret dm, ret hi: 
- Nhiêt d trung bInh tr tháng 10 den tháng 12/2021 a khu virc Bäc Trung B 

ph bin thp han so vai TBNN cüng th?yi kS'  tiir 0.5 - 1.0 °C. (Du báo nhiêt do 
trong tháng 10: 23,5 - 25,0 °C; tháng 11: 20,5 - 22,0 °C; tháng 12: 17,5 - 19,0 °C). 

- Nhit d trung bInh tü tháng 01 dn tháng 03/2022 phO biên phô bin cao 
han so vai TBNN ci1ng thai kS'  tr 0.5-1.0 d C. (Dr báo nhit d tr 18,5-20,5 °C). 

Khóng khI lgnh có khá nàng ánh htcàng sam, nhiçt d3 trung blnh mI,a Dóng 
nàm 2021-2022 có xu huàng thq hcn so vó'i mIia Dóng nãm 2020-2021. 

Các do't ret dam, ret hal trong mia dóng nàm 2021-2022 Co théxáy ra sam, 
tp trung nhku trong thO'i k3) tz'r khoáng gii?a tháng 12/202 1 cho den tháng 
02/2 022. 

• Lu'qng mira: 
- Tháng 10/202 1, tong Ii.rcing mua phO biCn cao hon so vói trung binh nhiêu 

nãm (TBNN) cüng thô'i k5' 30-50%. 
- Tháng 11/2021-03/2022, tOng 1ung mu'a 6 khu vçrc phO biên thâp so vói 

trung bInh nhiu nãm (TBNN) cüng thai kS'  10-30%. 
I. MÔT SO THUAN LQ'I, KHO KHAN 
1. Thuân loi 
Cp u Dãng, chInh quyn và các ban ngành, doân the tir tinh dn dia 

phi.rang quan tam vào cuc dê tp trung chi dao  cüng nhu' có các Co ch& chInh 
sách dê khuyn k.hIch, dua nhanh các KHCN, TBKT áp ding vão san xut. 

TInh, thj xã tip tiic có nhiu co ch h trg; nhiêu chuang trInh lông ghép 
du tu cho !inh v1rc nông nghip. 

Thj xã dã triên khai có hiu qua d an I.iFng diing KHCN vào khai thác, ch 
bin hâi san và san xut nông nghip sach tao san phm phiic vi du ljch giai doan 
2020 — 2025 và nhUng nãrn tiêp theo. Hin nay 7/7 phuang dã xây drng k hoach 
thuc hiên Dê an. 

Các tin b ye khoa h9c k thut, nông nghip cong ngh cao ngây cãng 
phát trin Va du'gc i1ng ding vào san xut së tao  diu kin nâng cao nang sut, chat 
1i.rçng san phm cüng nhu giá trj san xuât. 

Ngày câng có nhiêu cá nhân, doanh nghip quan tarn den nông nghip, tao 
diu kin cho vic thtrc hin lien kêt trong san xuãt, cüng nht..r các san phârn nOng 
san cho nguai dan. 

2. Khó khän 
- Vu Xuân nam nay du'c dir báo ret dim, ret hai  xây ra sam han. Các d?'t 

ret dim, ret hai  tp trung trong thôi kS'  ti1 na cui tháng 12/2021 den tháng 
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02/2022. Do do, thyi diem ret darn, ret hi có the trñng vi thai gian ra m, gieo 
cay nên se ánh hung dn tin d san xuât các cay trông cQng nhu' tiêm an nguy co 
bj thit hi do thñ tit gay ra. 

- Din tIch dt nông nghip ngày càng bj thu hp. chia cat do ãnh hthing các 
di,r an giao thông, qua trInh do thj hóa. 

- Giá cà vt tu nông nghip tang nhât là phân bón, thuôc BVTV trong khi giá 
Ca nông san không on dlnh  së ánh hu&ng dn vic dâu tu san xut cüa nông dan 

- Nguy ca tiêm an mt so djch hi có the phát sinh gay hi trong vçi Xuân 
nhu: Chut, bnh do On, ic biêu yang... trên cay kia và sâu keo milia thu trén cay 
ngô. Dtc bit là chut 

- Thirc trng ca nông dan trong nhiu nãm trên dja bàn thj xâ là vi Xuân 
thumg gieo c.y sm hon so vâi ljch thôi vi khuyn cáo, do do gay khó khãn 
trong cOng tác chi dto. 

- T l lao dng trong san xuât nông nghip có d tuôi lao dng ngày càng 
già hóa; dã, dang và s gay can tth, khó khãn cho vic ü'ng diing co gii hóa, tin 
b khoa hoc k9 thut, san XULt hang hóa. Tu' ttrng san xut chü quan, dçra vào tp 
quán, không tuân thi ljch thai vii vn con tn ti trong mt b phn nông dan. 

II. PHU'NG H1XNG, CH TIEU SAN XUAT VIJ XUAN 2022 
1. Phu'ong hu'ó'ng 

- Xây dirng k hoach, b trI co cu cay trng, co cu ging, thO'i vçi hcip 12, 
tang cuing dâu tu' thâm canh mt cách toàn din, lam tot cong tác phOng tth djch 
bnh hi cay trng. 

- Linh dng, quyt lit và huy dng cá h tMng chInh trj vào cuc trong chi 
do san xuât; khai thác ti da và huy dng rni ngun 1irc dê vii Xuân 2022 dam 
bâo san xut an toàn, dt nàng sut, chit lu'gng và hiu qua cao. 

- Tiêp tllc triên khai có hiu qua Dê an "Ifng dung Khoa h9c cong ngh 
trong khai thác, ch bin và san xut nông nghip stch tto san phâm phiic vii du 
Ijch giai dotn 2020-2025 và nhü'ng nãm tip theo". 

- Tp trung giái quyt ti da din tIch dt bO hoang( theo báo cáo cüa các 
phumg hin nay trén dja bàn Thj xa có 8 ha dat bö hoang: Nghi Hôa 3 ha và Nghi 
Huong 5 ha) 

2. ChI tiêu: Tong din tIch gieo trông là 717 ha, tong san lu'y'ng lu'o'ng 
thirc có hit dit 2300 tan, cy the tung phu'O'ng: 

TT Cay trng 
Diçntich 

Trong do Nãng suât 
dir kin 
(ti!ha) 

Nghi 
Huong 

Nghi 
Thu 

Nghi 
Hoà 

1 Cay lüa 107 45 57 5 62-64 
2 Câyngô 260 100 60 100 60-63 
3 Cay lc 208 70 58 70 28 - 30 
4 Khoai lang 55 10 15 30 110 - 120 

5 Raudu'acácloai 87 30 30 27 140-150 
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III. BIEN PHAP, GIA! PHAP TP TRUNC CHI ThO 
1. Bô trI thôi vi gieo trông thIch hqp 
1.1. Cay láa: Vi Xuân nam 2022 duc dir báo ret d.rn ret hai  có th xay ra 

sam, tp trung tr khoáng giüa tháng 12/2021 dn tháng 02/2022; Lp Xuân vào 
ngày 04/02/2022 (ttrc ngày 04/01/2022 am ljch). Do do dê dam bão an toàn, tránh 
lüa tr gp ret, các trà duçc b trI gieo cay dê tr tp trung ttir 20/4 — 30/4. Khung 
thai vi b trI 03 nhOm ging co ban cüa vii Xuân chInh vii nhix sau: 

Thô'i vu bäc mi cu the nhu sau: 

Trà giông ltia Ngãy gieo ma Thai gian cay 

Nhórnng có thai gian sinh 
Tr 01/01/2022 - 20/01/2022 - 25/01/2022 

trueing 135-145 ngay nhu: Huong 
Uu98,Thãi Xuyên 111... 

05/01/2022 (tr 18-23/12 AL) 

NhOrn ng có thai gian sinh 
Tr 06/01/2022 - 26/01/2022 - 30/01/2022 

trung 130-135 ngày nhu: Hu'ang 
Thoms 1,27P31... 

10/01/2022 (tü' 24-28/12 AL) 

Nhóm ging có th?i gian sinh 
trung xung quanh 125-130 ngày Tü 15/01/2022 - 05/02/2022 - 10/02/2022 
nhtx: Thiên U'u 8. Vat tu NA2. 
Nghi Htrcing 2308, LP5... 

20/01/2022 (tiir 05-10/01 AL) 

- Chi du'a vào co câu các giông hia dã ducic cong nhn chInh thirc Va dã qua 
khão nghim. Dtra các ging Iña chtt luçing cao lam hang hóa den nâng cao hiu 
qua san xuât. 

Han ch dn mirc thâp nht vic sü diving các ging có chit liiçing gao kern, 
nãng suit thp, nhQng ging có thai gian sinh truong dâi. Di vói nh&ng giông có 
näng sut cao, gao chit lucmg, d nhirn sâu bnh và rnin cam vi thi tit, c.n có 
giái pháp k thut dê dam bao an toàn san xuât. 

Can cir vào kt qua san xut các näm truc và diu kin san xut cüa tüng 
phuing ma chi nên ch9n 2-3 giông chü hrc, trén cüng mt xi'r dng chi nên gieo 
cy I - 2 ging có thO'i gian sinh truing ttrong throng nhau và phãi cay xong trong 
vông 2 - 3 ngây d thirc hin các yêu cu chãm sOc, quán I sâu bnh hai. 

- Tp trung chi dao  gieo ma có che phü nilon 100% din tIch d dam báo an 
toàn. Trong thii gian ret không bón thñc dam  cho  ma. 

- Cy ma thing tui (thing s lá quy djnh) theo döi tInh hinh thai tit d ra 
rn. Diirng gieo cy vào nhCrng ngày có nhit d duâi 15°C (ret dim, ret hai). 

- Tuân thu nghiêm ti.ic ljch thô vii de !üa tr an man, không g.p ret (theo dir 
báo nhit d các tháng 3,4/2022 vn trong khoáng 18,5 — 20,5°C) 

- Qua theo dOi các giông Thiên U'u 8, Huong Uu 98, BTEI, PL6, NA6 mn 
cam vói bnh dao  on. Ging lüa Bc Thorn 7 rnn cam vi bnh bnh bac  lá vi vy 
cn chii d phOng tri1r kjp thii giãrn thiu lay Ian vã thit hai. 
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- Trong diêu kin dc thi nêu bô trI các giOng lüa Xuân só'm thI phái bô trI 

lich ra rni d lüa lam dông, tr vào khüng thô'i vii. an  toàn tr 20/4-5/5. 

1.2. Cay 4w: 
Tranh thu dt dü am, tthi am tiên hành gieo tü 28/01/2022 (tüc là 26/12 

AL), kêt thilic gieo tru'ó'c ngày 25/02/2022 (25/01 AL) và khOng gieo qua sirn. 

Riêng các yang dr cat cao hçin cln tlieo döi tliô'i tiêt có the gieo sóm hon 
khung t/iôi vi trên khoáng 5-7 ngày dê tranh thu d3 am dat dê plibng hçin han 

cuôi vii. 
Sir dng các giông 1tc: Sen Ngh An, L14, L23, L26, TB25 

1.3. Cay ngô: 
NgO vçi Xuân gieo tü' 04/02/2022 (04/01 AL) den 28/02/2022 (28/0 1 AL) 

vera gieo 1c vira trOng ngO dan xen. 
Cc câu các giông ngô chu hrc: NK 66, NK 7328, DK 6919, NK 4300, 

MX 10, 1-IN 88  
1.4. Rau dua các Ioai: 
Tranh thu gieo trng khi có qu dt và diu kin thai tiêt thun igi là gieo 

trông rau 

2. Cong tác bão v thii'c vt 
Vu Xuân nguy Co s xu.t hin mt s loti djch hai  và có khá näng phát sinh 

gay hi ntng trên din rng. Dc bit là các dôi tu'çmg nhu: Bnh do On Ia, dao On 

cô bong, lem lép hat, bac là vi khuân, r.y các loai, chuôt, ... hi lüa; sâu khoang — 
sâu xanh hi 1c; sâu keo màa thu hii ngO,.. .Dê chü dng phát hin sO'rn, to chirc 

chi dto phông trix hiu qua sâu bnh hii, báo v san xut viii cn tp trung các bin 
pháp sau: 

- Tp trung thrc hin tOt cOng tác diêu tra phát hiên, du tInh du' háo sam, 
chInh xác tinh hInh phát sinh cüa djch hi trén t1mg Ioi cay trng d chi dao, 

khuyn cáo hu'ó'ng din bà con nOng dan phOng tth hiu qua, áp ding quán l djch 
hi tng hgp theo 1PM, sO' diing thuc BVTV theo nguyen täc 4 dung. 

- Dôi vói ray và bnh iOn sc den: Thirc hin gieo ma tp trung, và che phO 

nilon cho nia dê chng ret, chông chut, dng thO'i chng riy lu'ng trng xâm nhp 

truyên bnh lOn sc den. To chO'c phun trO' ray trên nhO'ng din tIch cd rn.t d cao 
han ch cháy ry vào cui vii. 

- Di vó'i chut: Cn t6 chO'c phát dng nhân dan bAt diet chuôt, u'u tiên sü 
dung các bin pháp thu cOng và sir diing thuôc sinh hoc dê diet chut ngay till du 
vi san xuât. Diet chut phái thu'ng xuyên lien tiic và mang tInh cong dng. 

- DOi vó'i bnh do On là: Bnh sé phát sinh gay hai sm tO' giai doan m, 
gay hai nng giai doan dé nhánh và lam dông. Trén rung ma néu bj bnh nng 
cn sO' diing thuc dc hiu tru'ó'c khi nhO cy 3 - 5 ngây. Tilt giai doan iOa dé 
nhánh tri di c.n tang cuOng diu tra phát hin bênh, dc bit trên nh&ng ging lOa 
có khà näng nhim bnh cao. Khi trén rung có t 1 bnh 3 - 5% tr len gp diêu 
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kién thè'i tiêt thuân 1Gi nhu trà'i am u, d am cao can duy trI dü nu'&c trên rung, 

tm thi drng bón thic dam, phân bón qua Ia Va tiên hãnh phun phông trü ngay 

bang các thuc dc hiu theo huó'ng dn cüa Co quan chuyên mon 

- Di vói bnh dio on cô bOng, bnh lem lép hit: Theo dOi sat diêu kin thO 

tit giai doan liiia tr, nu gp diu kin thai tit thun igi cho bnh phát sinh gay 

hi (tri am u, d am cao, có mu'a kéo dâi,...) nhãt thiêt phái to chO'c phun phong 

trr bênh. 
- Dôi vi bnh bc iá vi khuân: Chäm soc bón phân can dôi ngay tü' dâu vi. 

To chj'c nông dan phun phông trü' sm khi bnh mO xuât hin hoc khi phát hin 

có gipt djch vi khun vào giai dotn !ia lam dông tr di, dc bit trên nhü'ng vliing 

hang näm thung bj bnh gay hi nng. 
- Dôi vôi sâu keo müa thu hi ngO: Tp trung chi do phông trü' sâu keo 

ngay tir du vu. Theo dOi chi dao, hung dn nOng dan phun trü trén nhU'ng din 

tIch ngO giai don sau gieo dn tr c có mt d sau non cao (tr 2-3 con/m2 tr 

len, sâu tuôi 1-3). 

3. Tang ctrông cong tác quán I' nhã nu'ó'c chuyên ngãnh phyc vy san 

xuãt, flay m,nh cong tác üng dyng các tiên b khoa hQc cOng ngh, k thuãt; 
tang cuông cong tác khuyên nông 

- Triên khai Dê an" Ug dung Khoa hpc cOng nghê trong khai thác, ch biên 

và san xut nông nghip sich to san phâm phic vi du !jch giai don 2020-2025 
Va nhü'ng nãm tiêp theo. 

- Tang cu'Ong cOng tác quán ! nhã nrO'c ye san xuât, kinh doanh giông cay 

trng, thuc BVTV, vt tu', phân bón.... Theo dung quy djnh hin hành cüa nhà 

nu'O'c. Darn báo hang hóa, lu'u thông trén thi tru'O'ng có chat lugng tot, giá cã hgp l 
phiic vi,i kjp thai ké hotch san xut d ra. 

- Dy m?nh  vic 'ng dung tin b khoa hpc cOng ngh, các quy trInh san 
xuât tién tiên, san xuât rau qua an toan. 

- Tiép tic day mnh vic dua các giOng m&i có nãng sut, chat 1ung, có 
khá nãng chng chju vi su bnh vão san xuãt. 

- Tang cung cOng tác tuyên truyn, gii thiêu các mO hInh dt kt qua tat, 
các tiên b khoa h9c k thut dã du'Gc khäng dinh, các bin pháp thâm canh phông 

trir sâu bnh hii có hiu qua dê nOng dan hiêu và thirc hin. 

4. Thiyc hin tot chuyên dÔi co' câu cay trông vã xãy drng các mO hInh 
Rá soát, dánh giá li hiêu qua cüa cOng tác chuyen ddi co cu cay trông d tMn 

hanh chuyn daj co cu cay trang có hiu qua cao. Xern xét nhuig din tIch ma có nguy 
co khOng dü nuóc d cy lOa thi chü dng chuyn da sang cay trang kliác nhu' ngO, lac, 
rau ma an toàn va hiu qua. 

Tp trung xay dirng các mO hInh san xuât nOng nghip irng diing cOng nghê cao, 
mO hInh trang Na 

5. Vé co' ch chInh sách 
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Thirc hiên dy dü chInh sách cüa ChInh phü và Tinh ye h trg dãu tu phát 
triên nông nghip và các chInh sách h trçi khãc phc thiên tai Va phông trü' djch 

bênh cüa Tinh. 
Nghj dnh 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 cüa ChInh phii ye quän 1 vã sü' 

dung dt trng lila; Nghj djnh so 62/2019/ND — CP ngãy 11 tháng 7 nãm 2019 cüa 

ChInh phIl ye sIla dOi, bô sung mt so diu Nghj djnh 35/2015/ND - CP 

Quyêt djnh 15/2018/QD-UBND ngày 30/3/20 18 cIla UBND tinh Ngh An 

v vic ban hành quy dinh rnt s chmnh sách ho trq dãu tu phát triên nOng nghip, 

nOng thOn và thIly san trén dja bàn tinh Ngh An. 
Nghj Quyt so 13/2018/NQ - HDND ngày 12/12/2018 cüa Hi dOng nhãn 

dan Tinh Ngh An ye vic thirc hin chInh sách h trg phát triên hp tác lien kêt 

trong san xut Va tiêu thi san phârn nOng nghip. 
Quyêt dnh 48/2017/QD-UBND ngày 05/6/2017 ye vic quy djnh chInh sách 

h trçi san xut nông nghiêp dé khOi phuc san xu.t yang bj thiên tai djch, bnh. 

Ngoài nhtrng chInh sách trén, th xà së trIch ngân sách dê khuyên khIch 

nOng dan tang cuô'ng du tu'. 

IV. TO CH(JC THVC HIN 
1. Phông Kinh tê 
Hu'ó'ng dan, bô trI san xuât theo kë hoch, cha tn phôi hcp vôi các phông 

ban to chIl'c triCn khai kê hotch san xut vçi Xuân 2022 den các phuO'ng, là co quan 

thung trrc giIlp cho UBND thj xã tiên hành kiêrn tra san xuãt vi Xuân theo djnh 

kS' và kjp thai tharn rnu'u cho UBND thj xã các giài pháp de diêu chinh k hoch 
cho phi hpp vó'i diêu kin phát tniên thuc tiii. Tharn rnuu Vé co ché chInh sách h 
trg, khac phic thien tai (nêu co). 

2. Phông Tài chInh - Kê ho,ch 
Trên co' s& kê hoich các chmnh sách h trçY cua thj xâ de can dOi ngun tâi 

chInh vã phân bô ngun cho các chuung trInh khi du'çic UBND thj xà phê duyt. 
3. Trung tap dlch vy Nông nghip thi xä 
Cu can b k' thut xuông cci so' dê chi dçio san xuât tü' dâu vi dn cui vu 

san xuât vu Xuân. 

Xây dirng ké hoach và các ni dung tp hun, tuyên truyn hufrng dn ph 
bin k hoch san xu.t v1i Xuân dn tn ngu'O dan. 

Tang cu'ng cOng tác kiêrn tra dr tInh, dy báo, phãn cOng can b barn yang, 

barn diem thu'O'ng xuyên de phát hin kjp thai sa bnh, trong do lu'u cOng tác 
phOng tnIl' bnh lIln sQc den vâ bnh dto On Iüa... và cO hin pháp phOng tr1. 

4. Be ngh MTTQ th1 xi vã các to chü'c doàn the 
D nghj phi hç'p vi UBND thj xa dé tniên khai kê hotch san xuât vy Xuân 

xuOng tn co' sâ; Dng viên các cap hi và hi viên thy'c hiên tOt các biên pháp, 
giái pháp k thut, nhân rng các mO hInh kinh te có hiu qua. Quan tarn giüp 
nông dan thay d6i nhn thtrc san xuât nOng nghip ta' san xut kinh nghirn sang 
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dâu tu, áp ding tiên b khoa h9c k thu.t, san xuât hang hóa dê tang hiu qua san 
xuât trên môt don vj san xu.t. 

5. Trung tam Van hóa Thông tin và truyên thông thj xã 
Dành thè'i lirçrng u'u tiên dc bit cho cong tác tuyên truyên, phô biên các 

chü truong chInh sách v nông nghip, các bin pháp k thu.t, các bin pháp k 
thut, bin pháp bâo v san xut vi Xuân 2022. 

6. U' ban nhân dan các phu'ô'ng 
Trén co sâ k hoach san xut vu Xuân 2022 cña UBND thi xà vâ thixc t cüa 

trng dja phuong d xây di.rng k hoch san xut tht ci the nhrn phát huy ti da 
các lçii th sn có. K hoach phái thrc hin du'çc sir phin dãu cao, có các giãi pháp 
tich crc dê hoàn thành thing 1çi k hoch san xut vii Xuân 2022. 

C gang giái quyt din tIch dt bO hoang, không dê tInh trng d.t bO hoang 
dä du?c giài quyt tái din 1i. 

Chi do nOng dan thirc hin t& các chü truong, giãi pháp san xu.t vii Xuân 
2022 dc bit trong vic nhân rng mO hinh kinh tê có hiu qua, chuyên dôi co CaU 

cay trng, phông tnir sâu bnh, huy dng ti da ngun hrC, vt 1irc d to Chlxc thirc 
hin k hoach  có hiu qua. 

Tuyên truyn, chi dto nOng dan thirc hin nghiérn v CO CaU ging và ljch 
th?yi vu, nht là thai viii gieo Cay kia, ngO. 

Ch9n di tác dü diu kin theo quy djnh cua nha nu'óc dê cuing rng giông 
phiic vii san xut trên dja bàn. 

Trén day ia mt sO ni dung co bàn d tO ChUC san xuât vii Xuân 2022, 
UBND th xã yêu cu Chü tjCh UBND CáC phtthng, Thu trung Các phông, ban, 
don vi lien quan thrC hin tot CaC ni dung trên, phn du giành thng igi trong 
san xuât v11 Xuân njrn 2022 gop phAn hoàn thành Chi tiêu nông nghip dt ra cho 
nàm 2022.1 

Noi n/ian: 
- Sâ NN và PTNT Ngh An (b/c); 
- TT Thj üy, TT HDND thj xä (b/c): 
- Chü tjch UBND thj xâ(b/c); 
- MTTQ và các doàn the (P/h); 
- Truàng các phOng, ban (T/h); 
- UBND các phu6ng SXNN (T/h); 
- TT VHTT và truyên thông (tuyên truyên); 
- Lu'u VT, KT. 

VO Vin Hung 
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