
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /UBND-NN&PTNT
Về việc tăng cường chỉ đạo 

sản xuất nông nghiệp
 

Tứ Kỳ, ngày         tháng  9  năm 2022

Kính gửi:    
- UBND các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện lúa trà mùa sớm đang giai 
đoạn đỏ đuôi- chín, trà mùa trung đang giai đoạn trỗ- chắc xanh, một bộ phận 
nhỏ diện tích lúa mùa cấy muộn đang giai đoạn đòng. Rau, màu vụ đông đã 
trồng được khoảng 300 ha, đạt 15% kế hoạch, tập trung chủ yếu ở các xã: Hưng 
Đạo, Ngọc Kỳ, Đại Sơn, Tái Sơn, Quang Khải, Nguyên Giáp,...

 Dự báo, từ nay đến cuối vụ các loại sâu, bệnh, chuột hại tiếp tục phát sinh, gây 
hại, có nguy cơ bị thiệt hại nếu không áp dụng các biện pháp phòng, trừ kịp thời.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 1201/UBND-

NN&PTNT ngày 06/9/2022 của UBND huyện về việc tăng cường chỉ đạo công 
tác phòng, trừ sâu, bệnh vụ mùa 2022 và sản xuất vụ đông 2022- 2023. 

+ Đối với sâu, bệnh hại: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực 
hiện các biện pháp phòng, trừ sâu, bệnh hiệu quả; đặc biệt lưu ý diện tích lúa 
mùa cấy muộn (theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện).

+ Đối với chuột hại: Tăng cường kết hợp diệt chuột bằng thuốc sinh học 
với các biện pháp thủ công truyền thống (săn chuột, soi bắt chuột, đặt bẫy 
cạm,...). Phát động tối thiểu 1-2 đợt toàn dân đồng loạt ra quân diệt chuột bằng 
biện pháp thủ công kết hợp dọn cỏ, phát quang bụi rậm, thu vớt bèo trên các 
kênh mương để hạn chế nơi ẩn nấp của chuột. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở 
nông dân tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức.

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng tối đa diện tích gieo trồng cây 
vụ đông.

- Kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp & 
PTNT huyện) những khó khăn, vướng mắc để được tháo gỡ, giải quyết.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:
2.1. Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện: Chủ động thực hiện 

công tác điều tiết nước hợp lý, cung cấp đủ nước cho cây trồng sinh trưởng, phát 
triển tốt; chủ động phòng chống úng ngập cuối vụ để bảo vệ sản xuất.



2.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Có trách nhiệm đôn đốc 
UBND các xã, thị trấn thực hiện; tổng hợp báo cáo và tham mưu cho UBND 
huyện trong chỉ đạo sản xuất.

2.3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: Chủ động công tác dự tính, dự 
báo tình hình dịch hại chính xác từng thời điểm, từng loại sâu bệnh, hướng dẫn 
chỉ đạo các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tăng cường tập huấn và 
hướng dẫn nông dân chăm sóc và bảo vệ cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho 
sản phẩm an toàn.

2.4. Đài Phát thanh huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các địa 
phương để thông tin, tuyên truyền kịp thời về công tác chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-27T09:02:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-27T09:02:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-09-27T09:02:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




