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CÔNG ĐIỆN
Về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây trồng vụ Hè Thu 2022
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Điện:
- Trưởng các ban, phòng, ngành, đoàn thể chỉ đạo cơ sở;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Hiện nay, lịch thời vụ sản xuất lúa vụ Hè Thu 2022 sắp kết thúc, tuy
nhiên tiến độ sản xuất vẫn còn rất chậm, đến ngày 06/6/2022 diện tích làm đất
toàn huyện 6.339ha/7.600ha, đạt 83,4%, diện tích gieo cấy 4.674ha/7.600ha đạt
61,5% kế hoạch, cá biệt một số địa phương tiến độ sản xuất còn rất thấp như:
Thạch Đài, Việt Tiến, Thị Trấn Thạch Hà, …
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch và sản xuất an toàn vụ Hè Thu 2022,
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các phòng,
ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
- Đôn đốc, động viên bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, phương
tiện, máy móc và các trang thiết bị cần thiết đẩy nhanh tiến độ sản xuất Hè Thu,
thu hoạch nhanh gọn các cây trồng cạn vụ Xuân; tuân thủ nghiêm ngặt lịch thời
vụ, cơ cấu giống của UBND huyện đã ban hành; huy động tối đa công suất của
các trạm bơm đảm bảo cung cấp đủ nước, hoàn thành việc gieo cấy lúa Hè thu
trước ngày 10/6/2022.
- Phối hợp với Công ty TNHHMTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và Công ty
TNHHMTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh điều tiết đảm bảo nguồn nước sản xuất Hè
Thu với phương châm lấy nước điều hành thời vụ.
- Tập trung chăm sóc cho diện tích lúa đã gieo cấy, điều tiết mực nước
thích hợp, dặm tỉa đảm bảo mật độ, bón thúc đẻ nhánh để lúa đẻ nhánh sớm và
tập trung. Thường xuyên thăm đồng điều tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh
hại để có giải pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

- Chủ động chuẩn bị giống, vật tư và các điều kiện cần thiết để sản xuất
cây trồng cạn (đậu, vừng, lạc…) vụ Hè Thu năm 2022 đảm bảo thời vụ, cơ cấu,
phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch.
2. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung
tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi: Phân công cán bộ trực tiếp
cơ sở, phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất
các loại cây trồng vụ Hè Thu 2022. Thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự
báo phát hiện sớm các đối tượng dịch hại ngay từ đầu vụ như: Rầy lưng trắng,
sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ,…; thu mẫu rầy gửi test xác định virus lùn sọc đen
phương Nam để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác
quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật; xử lý nghiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Chủ động làm việc với Công ty TNHHMTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và Công
ty TNHHMTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh điều tiết hệ thống tưới, đảm bảo cung cấp
kịp thời, đủ nước để phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, nhất là các vùng cuối kênh.
3. Trưởng các phòng, ban, ngành chỉ đạo cơ sở theo đơn vị đã được phân
công: Phối hợp với ngành Nông nghiệp chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện
kịp thời, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây trồng Hè
Thu năm 2022 có hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, yêu cầu Trung tâm
Văn hóa – Truyền thông: Thường xuyên tuyên truyền các giải pháp chỉ đạo của
tỉnh, huyện để người dân biết, chủ động đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây
trồng vụ Hè Thu năm 2022.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng ngành
liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Nếu địa phương nào thiếu
tập trung trong chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, tiến độ sản xuất chậm để xảy ra tình
trạng bị thiệt hại cuối vụ thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./.
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