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Kính gửi:  
       - Thành viên Ban Chỉ đạo sản xuất nông lâm ngiệp huyện; 
       - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

                        - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 
                        - UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 3919/VP-KTN ngày 25/9/2019 của Văn phòng UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019. 

Để sản xuất vụ Đông năm 2019 đạt kết quả cao theo kế hoạch về diện tích, 
năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nông 
nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã, thị trấn 
thực hiện tốt các nội dung sau:  

 1. Luôn xác định vụ Đông là một trong những vụ sản xuất chính trong năm 
và đặc biệt quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp. Để đảm 
bảo tăng trưởng trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài 
nước; việc tập trung phát triển sản xuất vụ Đông theo chủ trương tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp theo hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị, chất 
lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Vì vậy, cần tập trung cả hệ thống chính trị 
các cấp cùng vào cuộc chỉ đạo sản xuất, đổi mới phương thức sản xuất; tiếp tục 
tuyên truyền các chủ trương chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông 
nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tuyên truyền nhân rộng các 
mô hình khuyến nông, mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. 

 2. Tổ chức chỉ đạo thu hoạch lúa vụ mùa với phương châm “Xanh nhà còn 
hơn già đồng”, đặc biệt tại các chân đất canh tác lúa mùa sớm để giải phóng đất 
chuẩn bị gieo trồng các loại cây vụ Đông Xuân 2019-2020; tổ chức rà soát điều 
chỉnh kế hoạch gieo trồng các loại cây cho phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện thời 
tiết, khí hậu của từng vùng sao cho bảo đảm diện tích, giá trị kinh tế do cây trồng 
mang lại, tránh thiệt hại do ảnh hưởng thời tiết. 

 3. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các loại vật tư, cây giống cho sản xuất gieo trồng cây 
vụ Đông. Chuẩn bị cây con (làm bầu) trước để có thể gieo trồng ngay sau khi làm 
đất, đặc biệt làm các loại cây ưa ấm ngắn ngày cần chủ động gieo trồng sớm để 
tránh hiện tượng giá rét, sương muối; với các cây rau, đậu cần bố trí trồng thành 
nhiều trà, rải vụ nhằm bảo đảm khai thác tối đa hệ số sử dụng đất, tiết kiệm công 
lao động, tránh rớt giá, tăng hiệu quả kinh tế.   
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4. Chủ động tu sửa các hệ thống kênh mương thủy lợi đảm bảo tưới tiêu 
không bị thất thoát nguồn nước, chủ động tích nước tại các hồ thủy lợi để phục vụ 
nước tưới cho gieo trồng các loại cây vụ Đông. 

5. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thời tiết, kịp thời khuyến cáo 
cho người dân các biệt pháp phòng, tránh, giảm nhẹ ảnh hưởng của thời tiết rét 
đậm, rét hại trong vụ Động; hướng dẫn nông dân các phương án che chắn cho các 
loại cây hoa màu nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tăng cường điều tra, theo dõi, dự tính, 
dự báo tình hình phát sinh, phát triển và gây hại của các loại sâu bệnh gây hại đối 
với cây trồng vụ Đông; hướng dẫn nông dân cách phòng trừ sâu bệnh cho cây 
trồng vụ Đông có hiệu quả. 

6. Triển khai các chính sách hiện có của Trung ương, tỉnh triển khai trên địa 
bàn huyện về hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm; khuyến khích nông dân thâm canh, mở rộng sản xuất. Tập trung chỉ đạo sản 
xuất theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó kích thích tiêu dùng, 
tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản vụ Đông. Đây mạnh tổ chức liên 
kết, hợp tác với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. 

7. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thị trường sản xuất, 
kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 
ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng 
vật tư nông nghiệp; kiên quyết xử lý các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng 
kém chất lượng nhằm đảm bảo vật tư tốt nhất phục vụ cho nông dân sản xuất. 

Đề nghị các Tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo các tổ chức trực thuộc 
cấp xã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, tổ chức triển khai thực 
hiện sản xuất vụ Đông năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan, UBND 
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá 
trình triển khai nếu có phát sinh báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông 
nghiệp và PTNT) để có phương án chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh (BC); 
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (BC) 
- CT, PCT UBND huyện (CĐ); 
- UBMTTQ VN huyện, các tổ chức chính 
trị - xã hội huyện (PHTT); 
- Trung tâm VH,TT và TT huyện (TT); 
- Lưu: VT, NN (35b) (Thông). 

CHỦ TỊCH 
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