
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CIJA LO Dc 1p - Tçr do - Hinh phüc 

So: /KH-UBND Cüa lô, ngày tháng 1] nám 2022 

KE HOACH 
San xuãt trng tr9t viii Xuân 2023 

PHAN THU NHAT 
Kêt qua san xut vi Xuãn 2022 

I. KET QUA SAN XUAT 

San xut vi Xuân 2022 din ra trong diu kin thai tiêt diên biên rat bat 
thung. Dâu vii ret dm ret hii kéo dài ãnh hiing dn sinh tnthng cüa cay lüa 
sau gieo cy. Cui tháng 2 du tháng 3, các hin tuqng thOi tit circ doan xây ra 
cic b nhu lc xoáy, giông lc lam mt s din tIch bj ánh hu&ng. Nn nhit d 
trung bInh các tháng 2, 3, 4 thp hcin so vi cñng kS'  nhiu näm nên ãnh hrning 
dn nàng suit hu ht các cay trng và thii gian sinh tru&ng cña cay lüa kéo dài 
hon so vth các vi truc tiir 7 - 10 ngày. Mt khác thñ tit m, mua nng xen k 
tao diu kiên thun 1i cho sâu bnh phát sinh gay hai  dc bit là bnh dao  on lá, 
dao on c bong, bac  lá vi khun trên cay hta. Ben canh  do giá phân bón vn 
mirc cao, giá xäng du tang cao dn den giá thu hotch cao nén lqi nhun trên 
don v din tIch cüa cay trng vii Xuân nàm 2022 giãm, Tuy nhiên vi sir vao 
cuc kjp thai cüa các cp üy dàng chInli quyn và dc bit là sr n 11rc vi.rçlt khó 
cüa bà con nông dan trong khc phiic san xut, du tu thâm canh, áp diing các 
tin b k thut, phOng trü sâu bnh kjp thai nên dA dt duc nhiu kt qua dáng 
ghi nhn: 

Vu Xuân nàm 2022 tng din tich gieo trông thj xã Cira LO dat  730ha/KH 
727ha, san luçing hwng thirc có hat dat 2.133 tin. 

- Cay hia: Din tIch gieo trng dat  105 ha/KH 105 ha, näng suit trung 
bInh 61,43 ta/ha  xp xi so vri vi xuân 2021, san luqng dat  645 tin. 

- Cay Ngô: Din tIch gieo trng dat  240ha, tang 4ha so vOi vv xuân 2021, 
näng sut bInh quân dat  62 ta/ha xp xi bang vv xuân 2021, san lucing dat  1.488 

thn. 

- Cay lac:  Din tIch gieo trOng dat  208 ha, giàm 22 ha so vi vii xuân 
2021. Náng suât bInh quân dat  25,5  ta/ha,  thâp han 3,5 ta/ha  so vi vi xuân 
2021, san lung dat  530,4 thn. 

- Rau màu các loai: Din tIch gieo trng 115 ha; nãng sut binh quân dat 
129,3 ta/ha, tang 6 ta/ha so v&i vii xuân 2021. 

Khoai lang: Din 60 ha, nàng suât dat  90,3  ta/ha,  san luqng dat  542tân. 
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Cu th tmg phuô'ng: 

TT Cay trông 

Nghi Huang Nghi Thu Nghi Hôa 

Din tIch 
(ha) 

Näng 
suit 

Din 
tIch (ha) 

Nàng 
sut 

Din 
tIch (ha) 

Nãng 
sut 

1 Câyhia 44 62 56 62 5 50 

2 Câyngô 95 62 65 62 80 62 

3 Cay lac 75 25,5 58 25,5 75 25,5 

4 Khoailang 20 80 10 82 30 100 

5 
Rauduacác 
loai 

45 135 40 130 30 120 

II. YE C CHE CHINH SACH 

- Các co ch chInh sách cUa Tinh duGc trin khai thuc hiên nhm h tro 
ngui dan mOt  phtn kinh phi d du tu, phát trin san xut theo huàng tang giá 
trj, tang hiu qua san xuât tti Ngh dijnh 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 và 
Ngh djnh so 62/2019ND-.CP ngày 11/7/2019 cüa ChInh phü ye quàn 1", sir ding 
dt trng lüa. 

- Ngoài kinh phi h trg cüa cüa Tinh thI Thj xã dA trIch ngân sách h trg 
nông dan d khuyn khIch, thüc dy san xut và diet chut vii Xuân vi tng s 
tin trên 200 triu dng. 

II. MQT sO TON TiI 

Tuy dat  dugc nhüng k& qua trên nhu'ng v1i xuân 2022 vn con mt so ton 
tai sau: 

- Chi tiêu v din tich và san luçrng cay lac  không dt k hoach  d ra. 

- Viêc tuân thñ thñ vii chua duçic nghiêm t1ic, cho nén ành huô'ng dn qua 
trInh sinh trrnng cüa cay trng. 

- Din tIch nhiêm sâu bnh trên các 1oui cay trng tang so vâi vii Xuân 
2021. 

- UBND các phixng trich ngân sách du tu cho phát trin nông nghip 
con It, chü yu là ngun h tr tü tinh và th xä. 

PHAN THU' HAl 
Phrnvng htr&ng, chi tiêu, bin pháp 

chi dao san xuât vu Xuãn 2023 

Theo dr báo cüa Dài KhI tuçrng - Thüy van Bãc Trung Bô tInh hInh khI 
tuçlng, thUy van tir tháng 10 nàm 2022 den tháng 3 näm 2023 nhu sau: 

*/Bâo  và A'p th4p nhiç't dó'i: 

Tili nay den tháng 3 nan 2023, dir báo trén khu virc biên Dông có khoàng 6 
- 8 can ATNI) hoat dng trên bin Dông, trong do có khoãng tix 1 - 2 con có khà 
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nãng ánh hu&ng tri.rc tip dn khu virc Bc trung b. D phông các hin tucmg 
thôi tiêt nguy hiêm nhu giông, 1c, mua dá trong nh&ng tháng chuyn müa (tháng 
10- 11). 

*,/Nhiêt do và khOng khI lgnh. 

- Nhit d trung bInh tháng 10/2022 ô mrc tiir 24,5 - 25,5°C cao han 
TBNN khoãng 0,5°C. 

- Tháng 11 - 12/2022, nhit do trung bInh tháng phô biên thâp han TBNN 
khoãng 0,5 - 1,0°C (nhit d tháng 11 dir báo 20,5 - 22,0°C, nhit d tháng 12 dir 
báo 17,5 - 18,5°C). 

- Tháng 1 - 3/2023, nhit d trung bInh tháng xp xi TBNN cilng thi kST 
(nhit d tháng 1 dir báo 17,0 - 18,0°C, tháng 2 di,r báo 18,0 - 20,0°C, tháng 3 dir 
báo 20,0 - 22,0°C). 

- Không khI 1inh có khà näng hot dng sm và nn nhit các tháng du 
müa Dông có khâ näng thtp han so vOi TBNN cüng thai kS'. 

*/Ljng mu'a: 

- Tháng 10/2022 và tháng 2/2023, tng luçing mua ph bin cao han tr 10 
- 40% so vi TBNN cüng th?yi kS'. 

- Tháng 11/2022 và tháng 3/2023, tng luçing mtra ph bin xp xi vri 
TBNN cñng thai ks'. 

- Tháng 12/2022 và tháng 1/2023, tong luçrng mua ph bin thp han tiir 
10 - 30% so vi TBNN cüng thñ ks'. 

I. MOT SO THUJN WI, KilO KHAN 

1. Thuân loi 

- Cp u Dâng, chInh quyn Va các ban ngânh, doân th tü tinh dn dja 
phuang quan tam vào cuc d tp trung chi do cQng nhu có các ca ch, chInh 
sách d khuyên khich, dua nhanh các KHCN, TBKT áp dung vào san xutt. 

- Tinh, thj xã, các phuô'ng tip tiic có nhiu ca ch h trçl; nhiu chuang 
trInh 1ng ghép dtu tu cho linh virc nông nghip. 

- Thj xã dã xây dirng d an U'ng dçtng KHCN vào khai thác, ché bin và 
san xut nông nghip sch tio san phm phc vi1 du ljch. 

- Các tiên b k thut ye giêng, nông nghip cong ngh cao ngày càng 
phát trin và duçic img diing vào san xut së to diu kin nâng cao nàng suit, 
cht 1ucmg san phm cflng nhu giá trj san xut. 

- Ngày càng có nhiu cá nhân, doanh nghip quan tam dn nông nghip, 
tao diu kiên cho viêc thuc hiên lien kt trong san xuât, cling nhu các san phâm 
nông san cho ngui dan. 

2. Khó khän 

- Vi xuân 2023 dir báo san xut sê din ra trong diu kin nhiu khó 
khàn. KhOng khI lnh có kha nàng hott dng s&m, thi dim ret dm, ret hi có 
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th trüng vôi thyi gian ra m, gieo cy nên sê ánb hithng dn tin d san xut, 
cüng nhu tim n nguy cci bj thit hi do thi tit gay ra. 

- Giá phân bón, thuc báo v thrc vt vn dang & mrc cao trong khi giá 
cã nông san vn btp bênh, s ánh hu&ng dn khà nAng du tu san xutt cña nông 
dan cüng nhu cong tác t chirc, chi dto san xu,t và phông trir sâu bnh hai  trong 
th&i gian t&i. 

- Nguy Co tim n mt s djch hai  có th phát sinh, gay hai  trong vi1 Xuân 
nhu: bênh dao on, bênh bac lá vi khun... trên cay hia và sâu keo mña thu trên 
cay ngô. Do do cn thra ra giái pháp phông trtr dng b ngay tiir du vii d giám 
thiu thiêt hai. 

- Tiên d gieo trông các cay v Dông 2022 chm hon cñng k' nàm tru&c 
do ành hiRmg cña hoàn lu'u bão s 4 xày ra ngp ing thu&ng xuyên, vi vy sê 
ành huàng dn th&i vii các cay trng nay o v Xuân näm 2023. 

- Vic san xuât không tuân thu ljch th&i v, gieo cy qua dày, bón phân 
không can di vn cOn tn tai  trong mt b phn nông dan së ãnh hu&ng dn 
nãng sut, chAt luçrng cay trng. 

- Lirc 1u9'ng lao dng trong nông nghip ngày càng già hóa Va giám ye sO 
luçmg do djch chuyn sang các ngành ngh khác có thu nhp n djnh hon. 

II. PHIXONG HU'ONG, CHI TIEU SAN XUAT VIJ XUAN 2023 

1. Phtro'ng htr&ng 

- Xây drng k hotch, b trI Co cAu cay trng, co cAu ging, thO'i vi hçip 
1, tang cuing du tu thâm canh mt each toàn din, lam t& cong tác phông trr 
djch bnh hai  cay trng. 

- Linh dng, quyt 1it và buy dng câ h thng chInh trj vào cuc trong 
chi dio san xuAt; khai thác thi da và buy dng mçi ngun hrc d v1j Xuân 2023 
dam báo san XUAt an toàn, dat  näng suAt, chAt luçing và hiu qua cao. 

- Trin khai cO hiu qua D an "Ung ding Khoa h9c cOng ngh trong khai 
thác, ch bin hãi san và san xuAt nOng nghip sach tao san phAm phiic vit du 
ljch giai doan 2020 - 2025 và nhthig nàm tiêp theo". 

- Giài quyt ti da din tich dAt bO hoang. 

2. ChI tiêu 

Tong din tIch gieo trng là 734 ha, tOng san luçmg luo'ng thirc có hat  uôc 
dat 2.200 tAn, ci th trng phu&ng: 

TT Cay trông 
Diên tIch 

(ha) 

Trong do Näng suât 
di,r kin 
(ta/ha) 

Nghi 
Huong 

Nghi 
Thu 

Nghi 
HOa 

1 Câylüa 104 44 55 5 62-64 

2 CâyngO 247 96 66 85 60-63 

3 Câylc 203 75 58 70 28-30 
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4 Khoai lang 60 20 10 30 100 - 110 

5 Rau dua các loai 120 47 43 30 120- 130 

Tong 734 282 232 220 

III. BIN PHAP, GL&I PHAP TAP TRUING CHI DAO 

1. B trI thôi vi gieo tr1ng thIch hqp 

1.1. Cay láa: Viii Xuân näm 2023 duçic dir báo nn nhit tháng 11 - 
12/2022 Co khà näng thp han so vi TBNN cüng thyi kS'  và các tháng 1 - 
3/2023 có nên nhit xap xi TBNN cüng thi k5; 1p Xuân nàm 2023 vào ngày 
04/02/2023 (tirc ngày 14/01/2023 AL). Do d, dê dam báo an toàn, tránh Iiiia trô 
gp ret các trà thrçc b trI gieo cy d tr ti1r 25/4 - 05/5/2023. 

Khung thyi vi b trI 03 nhóm ging co bàn cüa vi1 Xuân chInh vii nhu 
sau: 

- Nhóm 1 (cac ging có thai gian sinh trithng ti1r 135 - 140 ngày) gieo ma 
tr 05 - 10/01/2023; cy tr 25 - 30/01/2023 (cy tr 04 - 09/01/2023 AL), gôm 
các ging: Thai xuyên 111.... 

- Nhóm 2 (cac ging có thñ gian sinh trithng tr 130 - 135 ngày) gieo ma 
tü 11 - 15/01/2023; cy tr 01 - 05/02/2023 (cay tr 11 - 14/01/2023 AL), gm 
các giông: Phii uu 978... 

- Nhóm 3 (cac ging có th?i gian sinh trithng tir 125 - 130 ngày) gieo ma 
tü 16 - 20/01/2023; cy tr 06 - 10/02/2023 (cy tir 16 - 20/01/2023 AL), gôm 
các ging: Bäc Thjnh, LPS, VT868, Nghi Hucing 2308, BQ... 

- Tp trung chi dao  gieo ma có che phü nilon 100% din tich dê chông ret, 
cMng chut dng thai chng ry 1mg trng xâm nhp, truyn bnh lün s9c den. 
Trong thri gian ret dim, ret hai  không bón thiic dam  cho  ma. 

- Cay ma dung tuôi (dü s lá quy djnh) theo döi tInh hInh thai ti& d ra 
ma. Dfrng gieo cy vào nh&ng ngày cO nhit d dtthi 15°C (ret dim, ret hai). 

- Tuân thu nghiêm tüc ljch thri vi d ltia tr an toàn, không gp ret. 

Cci cd'u gio'ng 

- Chi dua vào ca cu các ging lña dã thrcic cong nhn chInh thiirc, cong 
nhn lu'u hành và lam mO hInh có kt qua tot tai  Ngh An. fkra nhanh các giông 
hia vira có nãng suit cao, vra có chit luçing gao khá trâ len; uu tiên phát triên mi 
rng din tIch các ging 1ia cht lu'cmg cao lam hang hóa d nâng cao hiu qua 
san xuât. 

- Han  chê den mirc thâp nhât vic sfr diing các ging có cht hrçrng gao 
kern, näng sut thp, nhUiig ging có thi gian sinh trithng dài. Di vfi nhüiig 
ging có nàng sut cao, gao chat luang, d nhim sau bnh và mn cam vi thai 
tit, cn có giài pháp k5' thut d dam bào an toàn san xuât. 

- Can cr vao k& qua san xut các nãm tnthc và diu kin san xut cüa 
tCmg phumg ma chi nên ch9n 2-3 ging chü lirc, trên cüng mt xu dng chi nên 
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gieo cay 1 - 2 giông có thñ gian sinh tru'&ng tuang duang nhau vâ phái cay 
xong trong vông 2 - 3 ngày d thirc hin các yêu cu chäm sóc, quãn 1 sâu bnh 
hai. 

1.2. Gay 4w 
- Tranh thu dt dü am, tthi m tin hành gieo tr 25/01/2023 kt thiic gieo 

tru'c ngây 25/02/2023. Riêng các vüng dt cat cao d gp han  sóm, cn theo dOi 
thji tiêt có the gieo sm han d phông han  han cuii vi.i. 

- Si:r dung các giông lac:  Sen Ngh An, L14, L23, L26, TB25, L20 

1.3. Cay ngô 

- Ngô vli Xuân gieo t1r 04/02/2022 dn 28/02/2022 có the vra gieo lac 
vüa trng ngô dan xen. 

- Ca cu các giông ngô chñ 1rc: DK6919, NK7328, NK4300, MX10, 
HN68... 

1.4 Rau các loai 

Tranh thu gieo trông khi có qu dt và diu kin thai tit thun 1çi, có th 
sir dung các ging rau nhu: 

+ Rau câi: Cal ngpt, cái be dua, cãi b mao gà, cai bó xôi, cai ngông... 

+ BI xanh: BI xanh s6 1, Nova 209, An din 686. 

+ Dua chuôt: PC4, PN-636, VL-639, Kichi 207... 

+ Dua hâu; Super Hoàn Châu, Super Man, Phü dng, Trang nông 1069, 
AD779, VT448. 

+ Mthp ngot: Huong vit, Thanh Hoa... 

2. Ye phãn hon 

- Bón du, bón diirng theo hrnng dn cüa quy trInh cña thâm canh t11rng 
ging dam bão cho cay sinh tru&ng, phát trin t& d khai thác ti da tim näng, 
näng suât cüa các giông. 

- Thirc hin nguyen tc bón phân can dôi; tang cuô'ng si'r dung các 1°ai 
phân bón hUu ca, hthi ca vi sinh, hU'u co sinh h9c hoc tn diing các phj hm 
nông nghip dê ü phân huii ca bang các ch phrn sinh h9c... nhm giám thiu 
gánh nng v giá cã phân bón hóa hpc tang cao, dng thô'i giup cay trng d hp 
thu, cho sinh tru&ng, phát trin khöe chng chju t& vi diu kin bt thun dng 
thii câi tao  tInh chit dt. 

- D tang hiu qua sir diing phân bón c.n can cur vâo nhu cu phân bón tai 
các thi dim cüa di tuçing cay trng cii th, t1rng cht d.t vâ diu kin thi ti& 
d bón dung thii dim, 1iu hiçing và phuang pháp bón. 

3. Cong tác bão v thiyc vt 

Viu Xuan näm 2023 nguy co së xut hin mt s loai djch hai  và có khâ 
nàng phát sinh gay hi nng trén din rng. Dc bit là các di tung nhu: Bnh 
dao on lá, dao  on c bong, lem lép hat, bac lá vi khuAn, ry các loai, chut... hai 
lüa; sau khoang - sau xanh hai  lac; sâu keo müa thu hai  ngô... D chü dng phát 
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hiên só'm, t chüc chi dao phông trü hiu qua sâu bnh hti, báo v san xuât vii 
Xuân cn tp trung các bin pháp sau: 

- Hithng dn ha con nông dan áp dung bin pháp quãn 1 djch hai  tng 
hçip (1PM) trong phông tth dch hi d dam bão hiu qua kinh t, bâo v môi 
trithng sinh thai, süc khôe cong dng. 

- Di vi ry vâ bnh lün sc den: Thirc hin gieo mt tp trung, và che 
phü nilon cho mi d chng ret, chng chut, dng thi chng ry lung tràng 
xâm nhâp truyn bnh lün s9c den. T chrc phun trr ry trên nhitng din tIch có 
mt d cao han  ch cháy ry vào cui vii. 

- Di vi chut: Cn t chrc phát dng nhân dan bt diet chut, uu tiên s1r 
diing các bin pháp th1i cOng vã sr diing thuc sinh h9c d diet chut ngay tr 
du v1i san xut. Diet chut phái thiRmg xuyên lien tVc  và mang tInh cong dng. 

- Di vi bnh dio on lá: Bnh së phát sinh gay hai  sóm tr giai doan ma, 
gay hai  nng giai dotn dé nhánh vâ lam dông. Trên rung mi nu bj bnh nng 
cn sü diing thuc dc hiu trithc khi nh cy 3 - 5 ngây. Tiir giai doan  hia dé 
nhánh tr& di cn tang cu'ông diu tra phát hin bnh, dc bit trên nhUng ging 
hiia có kha näng nhim bnh cao. Khi trén rung có t 1 bnh 3 - 5% tth len gp 
diu kin thai tit thun igi nhu tthi am u, d m cao cn duy trI dü nuc trén 
rung, ttm thñ drng bón thiic dam,  phân bón qua lá vâ tin hành phun phông 
trr ngay bang các thuc dc hiu theo hrnfrng dn cüa co quan chuyên mon. 

- Di vi bnh dio on c bong, bnh 1cm lép hat:  Theo dOi sat diu kin 
th?ii tit giai doan [Cia tr, nu gp diu kin thii tit thun lqi cho bnh phát 
sinh gay hai  (trô'i am u, d m cao, có mua kéo dãi,...) nht thit phãi th chirc 

phun phông trr bnh. 

- Di vOi bnh bac  lá vi khun: Chäm soc bón phân can di ngay tir du 
vii. T cht'rc nông dan phun phông trr sm khi bnh mcii xut hin hoc khi phát 
hin có gi9t djch vi khun vâo giai doan 1iia lam dông tth di, dc bit trén nhUng 
vüng hang nãm thung bj bnh gay hai  nng. 

- Di vi sâu keo müa thu hai  ngO: Tp trung chi dao  phông triir sâu keo 

ngay tr du v1i. Theo dOi chi dao,  hithng dn nông dan phun trir trén nhU'ng din 
tIch ngO giai doan sau gieo dn tr c? có mt d sâu non cao (tir 2-3 con/m2 tth 
len, sâu a tuOi 1-3). 

3. Tfng diing các tiên b khoa h9c cong ngh, k thut; tang cung 
cong tác khuyên nông 

- Tip tic trin khai D an "U'ng ding Khoa h9c cOng ngh trong khai 

thác, ch bin va san xuât nông nghip sach tao san phâm phiic vii du lch giai 
doan 2020-2025 và nhcrng nãm tip theo". 

- Dy manh  vic 1rng dung tin b khoa h9c cOng ngh, các quy trInh san 

xut tiên tiên, san xuât rau qua an toan. 

- Tiêp tc dy manh  vic dim các giông mai có nàng sut, cht luçmg, có 

kha näng chng chju vói sâu bnh vào san xuât. 
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- Tang cung cong tác quán 1 nhà ni.thc v san xut, kinh doanh ging 
cay trng, thuc BVTV, vt tu, phân bón... Theo dtng quy djnh hin hành cüa 
nhà nuc. Dam bão hang hóa, lu'u thông trên thj trumg có cht luçrng t&, giá cá 
hgp 1 phiic vi kjp thai k hoch san xut d ra. 

- Tang cung cOng tác tuyên truyn, giâi thiu các mô hInh dtt kt qua 
tt, các tin b khoa h9c k thut dã duoc khng dnh, các bin pháp thâm canh 
phông trü sâu bnh hti có hiu qua d nông dan hiu và thrc hin. 

4. Thrc hin tot chuyên di co cu cy trOng và xây dipig các mô hInh 

Rà soát, dánh giá 1i hiu qua cüa cong tác chuyn di Ca cu cay trng d tin 
hãnh chuyn di Ca cu cay trng có hiu qua cao. Xem xét nhtmg din tIch ma có 
nguy ca không dü nithc d cy lüa thI chü dng chuyn d& sang cay trng khác nhu 
ngô, 1c, rau ma an toàn Va hiu qua. 

5. V co' chê chInh sách 

- Thirc hin dy dü chinh sách cüa ChInh phñ và Tinh v h trq du tu 
phát trin nông nghip và các chInh sách h trq khc phic thiên tai và phOng trü 
dich bênh cüa Tinh. 

- Nghj djnh 35/2015/ND-CP ngày 13/4/2015 cia ChInh phñ v quán 1 và 
sü diing dt trng huia; Nghj djnh s 62/2019/ND-CP ngày 11 tháng 7 nàm 2019 
cüa ChInh phü v si'ra di, b sung mt s diu Nghj djnh 35/2015/ND-CP 

- Nghj djnh 18/2021/NQ- HDND ngày 09/12/2021 cüa Hi dông nhân 
dan Tinh Ngh An v ban hành quy djnh mt s chinh sách h trq nông nghip 
và phát trin nông thôn trên dja bàn Tinh Ngh An, giai doin 2021 - 2025 

- Nghj Quyêt s 13/2018/NQ - HDND ngày 12/12/20 18 cña Hi dng 
nhân dan Tinh Ngh An v vic thirc hin chInh sách h trq phát trin hçip tác 
lien k& trong san xut và tiêu th san phrn nOng nghip. 

- Quyt djnh 48/2017/QD-UBND ngày 05/6/2017 ye vic quy djnh chInh 
sách h trg san xut nOng nghip d khOi phiic san xuAt vüng bj thiên tai dch, 
bênh. 

- Ngoài nhng chInh sách trên, thj xã Se trIch ngân sách d khuyn khIch 
nOng dan tang cuô'ng du tu. 

IV. TO CHI1'C THU'C HIN 

1. Phông Kinh tê 

Hung dn, b tn san xuât theo ké hoch, chü trI phM hçip vâi các phông 
ban t chiirc trin khai k hoach  san xut vii Xuân 2023 dn các phung, là Ca 
quan thuô'ng trrc giüp cho UBND thj xã tin hành kiêm tra san xut viii Xuân 
theo dnh k và kjp thi tham muu cho UBND th xà các giái pháp d diu chinh 
k hoch cho phü hçip vó'i diu kin phát trin thirc tin. Tham muu v cci ch 
chInh sách h trg, khc phc thiên tai (nu co). 

2. Phông Tài chInh - K hoich 
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Trên cc s& k hoch các chInh sách h trç cña thj xâ dé can dôi nguôn tâi 
chInh vâ phân b ngun cho các chuo'ng trInh khi thrçc UBNID thj xã phê duyt. 

3. Trung tap djch vii Nông nghip thj xã 

- Ci.r can b k thut xung co s d chi dao  san xut tir dtu vii dn cui 
vu san xuât vu Xuân. 

- Xây dçrng k hoch và các ni dung tp hun, tuyên truyn hthng dn 
ph bin k hoch san xuit vii Xuân dn tn ngiRii dan. Xây dirng các mô hInh 
trInh din các tin b k thut, üng diing cong ngh cao lam co s& khoa hpc và 
thuc tin dê mi rng san xuât các näm sau. 

- Tang cu'ông cong tác kim tra dir tInh, dir báo, phân cong can b barn 
vüng, barn dim thuông xuyên d phát hin kjp thai sâu bnh, trong do lu'u 
cOng tác phông trtir bnh inn sc den và bnh do on lüa... và có bin pháp phông 
tri'r. 

- Lp danh miic các loii thuc dc trj phông triir mt s loi sâu hi chinh 
d khuyn cáo cho nông dan thirc hin. 

4. Be nghj MTTQ thj xã và các ti chfrc doàn th 

D nghj phi hçp vói UBNID thj xã d trin khai k hoch san xut vi 
Xuân xung ttfl cci s&; Dng viên các cp hi và hi viên thrc hin t& các bin 
pháp, giâi pháp k thut, nhân rng các mO hInh kinh M có hiu qua. Quan tam 
giiiip nông dan thay di nhn thirc san xut nông nghip tr san xut kinh nghim 
sang du tu, áp diing tin b khoa hQc k thut, san xut hang boa d tang hiu 
qua san xut trên mt don vi san xut. 

5. Trung tam Van hóa Thông tin và truyn thông thj xã 

Dành thôi iuçing uu tiên dàc bit cho cOng tác tuyên truyn, ph bin các 
chü tru'cmg chInh sách v nông nghip, các bin pháp k5 thut, các bin pháp k5 
thut, bin pháp báo v san xut vii Xuan 2023 

6. U' ban nhân dan các phu'ô'ng 

- Trên c sà k hoach san xutt vu Xuân 2023 cüa UBND thi xã và thuc t 
cüa tmg da phuang d xay drng k hoach san xut that cii th nhm phát huy 
ti da cac lqi th sn có. K hoach phái thirc hin duçc sr phn dtu cao, có các 
giái pháp tjch c1rc dê hoàn thành thng igi kê hoch san xu.t vii Xuân 2023. 

- Giai quyêt trit dê tInh trng dt bO hoang, không d tInh trng dt bO 
hoang dã duçic giái quyt tái din 1ii. 

- Chi do nOng dan thirc hin t& các chü trucing, giái pháp san xutt vii 
Xuân 2023 dc bit trong vic nhân rng rnO hInh kinh t có hiu qua, chuyn 
di co cu cay trng, phOng tm sâu bnh, huy dng ti da ngun luc, vt 1irc dé 
th chnc thrc hin k hoch có hiu qua. 

- Chi do m rng các mO hInh san xut có hiu qua kinh th dc bit ia mO 
hInh san xu.t rau an toàn, mO hInh trng ngO nip, rnO hInh chän nuOi cO 5ir ding 
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dm lot sinh h9c... d nâng cao giá tn san xut, dam bâo v sinh an toàn thirc 
phm to nim tin cho ngithi tiéu ding. 

- Tuyên truyn, chi do nông dan thirc hin nghiêm v co cu ging và 
ljch thOi vu, nht là thai vii gieo cy lüa, ngô. 

- Ch9n di tác dü diu kin theo quy dnh cüa nhâ nrnc d cung rng 
gi6ng phiic vi san xut trên dja bàn. 

Trên day là mt so ni dung co bàn dê to chirc san xut vi Xuân 2023, 
UBND th xä yêu câu Chü tjch UBND các phi.r0ng, Thu tnthng các phông, ban, 
don vj lien quan thirc hin t& các ni dung trên, phn du giành thng igi trong 
san xut vu Xuân nàm 2023 gop ph.n hoàn thành chi tiêu nông nghip dt ra 
cho näm 2023./)- 

Nci nhçmn: 
- S& NN và PTNT Ngh An (b/c); 
- TT Thi üy, TT HDND thi xä (b/c); 
- Chü tjch, cac PCT UBND thj x (b/c); 
- MTTQ Va CC doàn the (P/h); 
- Trung các phông, ban (T/h); 
- UBND các phumg (T/h); 
- Trung tam VHTT và TT (tuyên truyên); 
- Lu'u VT, KT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Vö Van Hñng 
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