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

vụ Đông xuân 2022-2023

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

 Tứ Kỳ, ngày         tháng 01 năm 2023

Kính gửi:  
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, đến nay toàn huyện đã làm đất 
chuẩn bị gieo cấy được khoảng 4.200 ha (đạt khoảng 63% kế hoạch). Diện tích 
đã gieo cấy trên 200 ha, tập trung chủ yếu ở khu vực khai thác rươi, cáy tại một 
số xã: An Thanh, Quang Trung, Chí Minh,... 

Thực hiện Kế hoạch số 3632/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023.

Để sản xuất vụ Đông xuân 2022- 2023 thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, 
UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan khẩn trương thực 
hiện ngay một số nội dung sau:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 
- Khẩn trương làm đất ngay đối với diện tích còn chưa làm đất: Chỉ đạo 

HTX dịch vụ nông nghiệp tập trung thuê, huy động sức kéo, máy làm đất lớn làm 
đất khẩn trương, để chuẩn bị gieo cấy.

- Quyết liệt chỉ đạo nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa của huyện theo 
Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện. Tuyệt đối 
không được gieo mạ và cấy vào những ngày thời tiết rét có nhiệt độ trung bình 
trong ngày dưới 150C.

- Phối hợp tốt với XNKTCT thuỷ lợi cung cấp đủ nước làm đất và tưới 
dưỡng cho lúa. 

- Hướng dẫn nông dân chuẩn bị đủ lượng giống dự phòng để gieo cấy bổ 
sung nếu có rét đậm, rét hại gây ra làm chết lúa.

- Tuyên truyền, khuyến cáo mở rộng gieo cấy mạ sân trên nền đất cứng, 
gieo thẳng ở những nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động. Mở rộng diện tích mạ 
khay cấy máy, mô hình sản xuất “một vùng - một giống - một thời gian” để tiện 
cho việc phòng trừ sâu bệnh và áp dụng tiến bộ kỹ thuật. 

- Tiếp tục tổ chức công tác diệt chuột:
+ Đối với kinh phí diệt chuột được tỉnh hỗ trợ: Năm 2023, UBND tỉnh 

không hỗ trợ bằng thuốc như các năm trước mà hỗ trợ kinh phí diệt chuột cho các 
địa phương để mua thuốc diệt chuột 01 đợt diệt chuột tập trung. Mức hỗ trợ là 
64.500 đồng/ha đất trồng lúa, rau màu. Căn cứ Quyết định cấp kinh phí của 
UBND tỉnh, UBND huyện sẽ phân bổ kinh phí cho các địa phương. UBND các 



xã, thị trấn căn cứ kinh phí được phân bổ tiến hành mua thuốc diệt chuột đảm bảo 
chất lượng, để tổ chức diệt chuột đạt hiệu quả.

+ Đối với kinh phí diệt chuột được huyện hỗ trợ: UBND huyện sẽ cân đối 
nguồn kinh phí, chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên hệ đơn vị cung ứng thuốc diệt 
chuột đảm bảo chất lượng, để cấp thuốc cho các địa phương trong thời gian tới.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh thực hiện nghiêm túc việc tiếp âm các chương 
trình tuyên truyền, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của Đài Phát thanh huyện.

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

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: Phân công cán bộ nắm sát tình hình 

sản xuất nông nghiệp tại các địa phương; chủ động tham mưu cho UBND huyện 
trong công tác chỉ đạo sản xuất, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo 
UBND huyện.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: Phân công cán bộ bám sát đồng 
ruộng, dự tính dự báo tình hình dịch hại chính xác và thường xuyên tham mưu, 
hướng dẫn chỉ đạo các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. 

- Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi huyện: Chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý, 
để việc lấy nước phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao nhất; thường xuyên theo dõi 
tình hình xâm nhập mặn có thể xảy ra tại địa bàn các xã thuộc hạ lưu sông Thái 
Bình, sông Luộc. Nếu quan trắc độ mặn vượt quá ngưỡng cho phép cần thông 
báo ngay cho các địa phương có thể bị ảnh hưởng xâm nhập mặn dừng ngay 
việc mở cống lấy nước vào trong đồng.

- 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 Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;             
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái

(Để báo cáo)
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