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Phn I
KET QUA SAN XUAT VU BONG XUAN 2019 — 2020
I. Cong tác lãnh do,chi dio
- Cong tác chi do, diêu hành, giao kê hoch san xuât t'r huyn den ca s&
duçic triên khai kjp thai; có phuxmg an ci the, giâi pháp sat thi:rc, triên khai quyêt
lit, dông b, huy dng duqe src manh cüa cã h thông chinh trj. Vii Dông Xuân
ban hành 01 Kê ho.ch, 02 Quyêt djnh, 06 Cong
2019 2020 UBND huyn
van de lãnh dao, chi dao sn xuât. Ben canh do, Lành dao UBND huyn cing vâi
các ca quan chuyên mon thtthng xuyên xuông co s& dê näm bat tInh hInh, dOn
dOe, chi dao trirc tiêp, nhât là vào nhUng lüc cao diem nhu: lam dat, gieo, cay,
phOng trr sâu bnh...
- Các co quan, dan vj chCrc näng tham muu cho các cap Uy Dáng, chInh
quyên nhUng giãi pháp dñng, kp th?yi, dông th?yi chü dng kiêm tra, chi dao san
xuât, dc bit là các khâu: diêu tiêt nuOc, phOng trü sâu bnh và các bin pháp
thâm canh.
A
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II. Ket qua san xuat viii Bong Xuan 2019 - 2020
ttt
1. Biu tiêt niró'c,
có Thông báo s
- Ngày 26/11/2019 B , Nông nghip và PTNT
8859/TB-BNN-TCTL ye vic lay nithc phiic vçi gieo cay lUa vi Dông Xuân 2019
— 2020, trong do: Dcit I tü ngày 20 - 23/01/2020; dqt 2 tü ngày 05 - 12/02/2020;
dçit 3 tir ngày 19 - 24/02/2020. Tuy nhien, theo dir báo báo cüa Tong cic Thüy igi
và Tong cic KhI tuçlng thüy van quôc gia, do thyi tiêt khô han circ doan khiên
hrqng nuâc cüa các ho thüy din sê thâp han so vài cüng k' hang näm tr 30 —
hia v11 Dông Xuân 2019 — 2020 së rat
40% nên vic xà mthc ph'c vi gieo
khó khän, li.rçmg nuOc có th thiêu hiit không dam bão cho san xuât. Do do,
nuâc tr ngày 10/01/2020 và lay bô sung
chi dao các don vj
UBND huyn
nuóc xã dçrt 1 và dçit 2 tIr các ho thüy din cte lam dat. Doivâi xâ nithc dçt 3 tii
các ho thüy din do trüng vào th?yi diem dang rt'it nuâc dê cay nên các don vj
khonglâynuâc.
- Trong vi, Chi nhánh KTCTTL dã phôi hçip vOi các HTXNN lay nuóc
tuOi duO'ng cho lüa và phOng tth sâu bnh vào các ngày 04/3/2020, 3 0/3/2020,
nuc tr 1 - 2 ngày Chi nhánh
12/4/2020, 27/4/2020 và 25/5/2020. Truàc khi
KTCTTL huyn dêu ma cong dê thau chua tha m.n kêt hqp v sinh môi trizng,
phôi
khoi thông dOng chây. Nhin chung toàn vi Chi nhánh KTCTTL huyn
hqp tot vâi các HTXNN trong vic diêu tiêt nuâc phiic vi chäm bón và phOng tth
sâu bnh cho lüa Dông Xuân.
- Th?ii gian sau khi thu hoach xong lUa Müa nàm 2019 träi It näng, nhiêu
ài cüa các don vj. Tir
lam chm tiên d
ngày có mua nên rung lâu khô
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ngày 10/12/2019 các dcm vj mói tin hành cay ái và dn ngày 05/01/2020 toàn
huyn cay duçic khoâng 90% din tIch (ké hoach cay ái xong trithc ngày
25/12/2019). NhIn chung âi không duqc khô no, chat li.rçing ài không cao.
- Các don vj bat dâu bira vc tir ngày 30/01/2020; thii gian büa lan cuôi dé
cay và sa lüa ti'r ngày 10/2/2020. Do hin nay vic lam dat sü diing may cay büa
loai lan nên chat hrqng lam dat khá tot, rung duqc cay sâu, büa k, toi, nhuyên.
2. Gieo mi, cy lila
- Các don vj dã gieo ma theo ljch chung cüa huyn, thai gian gieo tp trung
tü ngày 30 - 3 1/01/2020. Trong thM gian gieo ma thai tiêt tirong dOi thu.n lqi
cho ma sinh triiOng, phát triên.
- Thai gian bat dâu cay, sa lia tir ngày 10/02/2020 (riêng HTXNN Yen
M.t gieo sa tr ngày 07 - 10/02/2020 do lay nuâc lam dat theo ljch lay nirâc cüa
huyn Yen Khanh), den ngày 25/02/2020 toàn huyn ca bàn cay, sa xong; thai
gian cay, sa hia tp trung tir ngày 20 - 25/02/2020. Toãn huyn gieo cay trà lüa
Xuânmun.
- Theo kê hoach UBND huyn không khuyên khIch vic gieo sa, nêu don vj
nào gieo sa thI gieo sórn han so vâi lüa cay khoâng 10 ngày dê lüa trô, chin và
thu hoach tp trung. Tuy nhiên các don vj lay nrnc lam dat chü yêu ph thuc
vào con mrâc thüy triêu nén th%rc tê vic cay lüa và sa thix&ng cüng thôi diem.
Din tich km gieo sa cüa các HTX là 1.5Olha. Nhüng HTX gieo sa nhiêu là: Nhu
HOa, Yen M.t, Tan Thành, Djnh Hóa, Kim Tan, Dông Phong...
3. Chãm sóc, phông, trir san bnh
- Vii Dông Xuân 2019 — 2020 thai tiêt tuong dôi thun lqi cho cay lüa sinh
trung, phát triên; thai gian sau khi cay km th&i tiêt am nên lüa nhanh ben rê, hOi
xanh, phát triên tot. Các don vi dâ bón thüc s&m, bón tp trung, den ngày
08/3/2020 bón thi'ic xong dçit 1, den ngày 12/4/2020 kêt thác chäm bón. NhIn
chung các don vj bón phân cn dôi, két hcp diêu tiêt niiâc hçip l nén lUa Dông
Xuân sinh tnring, phát triên tot.
- Dê chü dng bâo v san xuât nông nghip, ngay ti'r dâu v11 UBND huyn
d chi dao các co quan chuyên mOn cap 426,05kg thuôc diet chut Antimice 3DP
do tinh ho trcl và 183kg thuOc chut Cat 0,25WP do huyn ho trç cho các
HTXNN dé ra quân diet chut dOng bat, dam báo an toàn, hiu qua. Mc dü các
don vi dà tp trung diet chut ngay tü dâu vi nhmig mt sO dintIch van bj chut
phá hai, d..c bit là nhüng din tich yen thô, giáp kênh mi.rang, gân nghia dja.
- Vii Dông Xuân 2019 — 2020 UBND huyn Kim Son chi dao các don vj
tp trung phàng trü sâu cuôn lá nhO kra 2, ray lüa 2 tir ngày 20 — 25/4/2020. Tuy
nhiên, qua kêt qua diêu tra cüa Trung tam Djch vi nOng ngip huyn, mt dt sau,
và ray sau phun van cao nên mt so din tjch phài phun 1a tü 29/4 - 01/5/2020.
Ngoài ra UBND huyn cOn chi dao các don vi tp trung phOng trü bnh dao on
ia, bnh dao On cO bOng và các dOi tuqng sâu bnh khác. Các don vj dã thirc hin
sr chi dao cüa UBND huyn và huóng dn cüa Co quan chuyên mOn nén trên
dja bàn huyn không có djch bnh xây ra lam ánh hizang den nng suât lüa.
4. Din tIch, nãng sut, san hrçng
- Vi E)Ong Xuân 2019 - 2020 toàn huyn gieo cay 8.174,7ha lüa (trong do
Cong ty TNHH MTV Birth Minh là 429,3ha); toàn b din tIch cay trà xuãn muon.
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- Din tIch ging lüa lai là 624ha, chim 7,6%, gôm các giông: Nhj i.ru
269,3ha, Phü ixu 204,7ha, Thic hung 67ha, lai khác 83ha
- Din tIch giông lüa thuãn là 7.550,7ha, chiêm 92,4%, gôm các giông: Lüa
chat lixqng cao 6.065,7ha, Khang dan 58,lha, Nêp 1.112,lha, thuân khác
3 14,9ha. Liia chat lixqng cao chiêm 74,2% tong din tIch.
- Nang suât bInh quãn dat 68,24 t/ha, cao han vi Dông Xuân 2018 — 2019
0,12 to/ha; san lixçing dat 55.783 tan, tang 71 tan so vi vi Dông Xuân 2018 —
2019. Trong do, nàng suât lüa thuân là 67,75 t/ha, san hxqng 5 1.159 tan; näng
suât ha lai là 74,12 talha, san 1rqng 4.62 5 tan.
III. Mt s thun iqi, khó khán, tn tii, hn ch
1.Thun1çi
- Các cap, các ngành dã tp trung länh dto, chi dto và có chInh sách ho trcY
san xuât nhu: Ho trçY thuôc dia chut, h trçc xây drng tram born vô ông, ho trç
xay dirng các mô hInh chuyên dôi ca câu cay trông trên dat trông lüa kern hiu
qua, ho trçr be thu gom vö bao bI 4t ttx nông nghip trén dông rung...
- NhIn chung thii tiêt tucmg dôi thun lçii cho cay lüa sinh trithng, phát
triên; thôi gian gieo ma, cay lña nhit d näng am nén rn. phát triên manh, ha
cay nhanh ben rê, hôi xanh, dé nhánh sam; thai gian lüa trO tthi quang may, nhit
d on hOa, ca bàn không có mira nen thun li cho lüa trô bong, phai màu, t' 1
hat chäc cao.
2.Khókhàn
- Dông rung không bang phäng gay nhiêu khó khàn trong vic diêu tiêt
nrnc cüa các HTX. Ngoài ra, nhiêu rung chua duçic san phang, dap b do dê gift
nuâc ciic b nên cOn có din tIch sau khi cay bj thiêu nithc. Các ho thüy din xã
rn.róc dcit 3 trüng vâi thai gian dang cay, vic lay nuâc lüc nay là không can thiêt.
- Mc dung tinh, huyn dã h trçr thuôc diet chut và các HTX dã to chüc
dánh chut ngay tü dâu vçi nhi.rng mt so din tich van bj chut phá hai lam ành
hrnmg den näng suât 1Cm.
- UBND tinh h trq be chüa vO bao bI vt ttr nông nghip, tuy nhiên be có
khôi hrqng lan dã gay nhiêu khó khàn trong vic vn chuyên, lap dt cüa các dan vi.
- Tr ngày 2 1-23/4/2020 trén dja bàn huyn có rnua vüa, mua to dä lam ánh
hrnng den cong tác phOng tth sâu cuOn lá nhO lüa 2, ray lüa 2 cüa các dan vi.
3. Tn ti, hin ch
- UBND tinh ho trq be chüa vO bao bI v.t tu nông nghip trên dông rung
nhung vn cOn mt so b ph.n ngu1i dan chixa có thüc bO ding nai quy djnh,
cOn virt bra bãi gay ô nhim mOi trithng.
- Mt so h dan can lam ding si:r ding phân bón, dc bit là phân dam nên
bj sâu bnh phá hai; mt so h dan phun thuôc BVTV không theo huâng dan cüa
ca quan chuyên môn, phun thuôc tràn lan không dung thai diem, si:r ding khOng
dung l°ai thuOc khuyên cáo gay lang phi, ânh hung den thiên djch và môi
tn.thng sinh thai.
- Mt sO dan vj thirc hin gieo sa nhimg không quy hoach lien vüng gay
khO khän cho cong tác diêu tiêt nuóc; & nhftng yang bj nhim mn cao (Kim Tan,
Dóng Phong) cay lüa kern phát triên dan den phãi gieo sa nhiêu lan phát sinh chi
phi san xuât.
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Phn II
KE HOACH SAN XUAT VU DONG XUAN 2020 - 2021
I. Nhn djnh xu th thb'i tit vui Bong Xuân 2020 — 2021
1.Nhitd
Theo Trung tam KhI tuqng Thüy van tinh Ninh BInh dir báo thi tiêt v1i
Dông Xuân 2020 — 2021, nhit d trung bmnh toàn müa & müc xâp xi cao hn
trung bInh nhiêu näm (TBNN tir 19,9 — 20,0°C). Trong müa xãy ra khoâng 3 - 6
dçrt ret dim, ret hi; các dqt ret dim, ret hti din rng dâu tiên có khã näng xáy ra
vào giüa tháng 12/2020; nhit d thâp nhât müa tr 6— 8°C.
2.Mtra
Tong krçmg mua toàn mUa & mirc xâp xi ho.c xâp xi thâp hcm TBNN
(TBNN tr 250,5 — 275,5mm). Mua nhô, mua phün xày ra chü yêu tp trung vào
cuôi tháng 01, thong 02 và dâu tháng 3/2021.
3.Dômn
Do mn cao nhât müa khâ nàng tü 16— 26%o, xuât hin vào tháng 12/2020
và tháng 01 hoc tháng 02/2021.
II. Nhfrng thun lçvi và khó khán chInh cüa v11 Bong Xuân 2020 - 2021
1.Nhfrngthun1çYicobãn
05-NQ/TU và Nghj quyêt
- Tinh üy, HDND tinh ban hành Nghj quyêt
39/NQ-HDND ye phát triên kinh tê nông nghip theo huâng san xuât hang hóa
üng ding cOng ngh cao, hInh thüc san xuât tiên tiên, ben vüng giai doan 2016 —
2020, djnh huàng den nàm 2030.
- Chuing trInh rntic tiêu quôc gia xây drng nông thôn mâi dã gop phân
nãng cao d&i song vat chat, tinh than cüa ngu&i dan, nâng cao chat !i.rçing ca
h tang k5 thut phic vi san xuât nông nghip. Chucmg trinh giông, khuyên
nông, các chucmg trInh hát triên kinh t - xã hi dà và dang tao diêu kin tIch
circ cho san xuât phát triên.
- Cong tác don diên, dôi thi.'ra, chinh trang dông rung dâ tao diêu kin
th4n lqi cho vic dua ca gi&i hóa vào dông rung, gop phân day nhanh tiên d,
giâm chi phI san xuât.
giông, phân bón, thuOc BVTV ducic dua vào
-, Nhiêu tiên bô k5' thut
san xuât tao diêu kin cho nông dan duçic lra ch9n, dâu tii thâm canh nâng cao
näng suât, chat luçing nông san và hiu qua kinh tê.
cac
- Cong tác chi dao, quãn 1, diêu hành, to ch'crc thirc hin cUa cac
ngãnh và nhn thirc cüa nông dan dã dirqc nãng len, nhât là trong vic xay dirng
kê hoach, xây drng phucing an phàng chông thiên tai, djch bnh.
2.Nhfrngkhókhánchmnh
- Do ânh hu&ng cüa biên dôi khI h.u, th&i tiêt diên biên phirc tap, d m.n
nuóc biên tang, xâm nhp sau vào các cfxa song sê gay khó khän cho san xuât
nOng nghip.
- Lic luçing lao dng trê khOng mn ma vói dOng rung, di lam an xa các
khu cong nghip, trong khi do cong lao dng cao Se gay nhiêu khó khän trong san
xuât nông nghip. Ljch th&i v11 gieo cay tot nhât vi Dông — Xuân nàm 2020 —
2021 trüng vài dip nghi Têt Nguyen dan do do vic to chüc san xuât bj ãnh
hithng.
A
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- Dng rung không bang phng, h thng céng, h thng kênh ming
mc dü dä duçc tu sira, kiên cô hóa nhung can nhiêu han chê gay khó khän trong
vic diêu tiêt nuóc phiic vi san xuât.
- TInh hInh phát sinh gay hai cüa các dôi tuclng sâu bnh phirc tap, nhât là
bnh kin sQc den, dao on, chut hai lam ânh huâng km den san xuât.
Ill. Mc tieu, gial phap chinh san xuat viii Bong Xuan 2020 - 2021
1.Miictiêu
- Day mnh tiêp thu và irng diing cac tiên b ye khoa h9c k thut, áp diing
cgii hoa trong san xuât; tiêp tVc chuyên djch co câu giông theo hi.r&ng näng
suât, chat luqng, hiu qua; hmnh thành earth dông mu kin, giàm chi phi san xuât,
tang thu nhtp cho nông dan.
- Tong din tIch cay kia 8.l6Oha, näng suât bInh quân 68,1 t?Jha, tong san
luçing 55.570 tan, trong do:
+ Giông lüa lai: Din tIch 10%, näng suât 73,5 t/ha, san luqng 5.998 tan;
+ Giông láa thuân, lüa chat hrcing cao: Din tIch 90%, näng suât 67,5
ta/ha, san 1ung 49.572 tan
2. Cac giai phap chinh thuc hiçn san xuat vi,i Bong Xuan 2020 - 2021
2.1. Cc' cáu gióng, trà lüa
-Toàn b din tIch gieo cay tra Xuan muon, ma nên cüng duc che phñ
nilon dê chông ret, trong do:
+ Giông lüathuân, lila chat hiçmg cao 90% din tIch, cay các giông chü
yeu là: Bäcthcnn so 7, LT2, Nêp 97...
+ Giông lila lai, lila cao san 10% din tIch, cay các giông chü yêu là: Phü
uu 1, Th%lc hung 6, Nhj i.ru 838.
- Thy thuc vào diêu kin dat dai, trinh d thâm canh, ha tang, 1c thu.t.
các &m vjbô trI các giông lüa dê dat hiu qua cao nhât; môi vilng chi nên trông
tir 1 —2 giông lüa dê thun lqi cho vic chAm sóc, phOng tnt sâu bnh; uu tiên ma
rung din tIch lüa chat lucing cao dê tao nguOn hang hóa phiic v1i xuât khâu và
tiêu dung tai dja phixcng.
- Tiêp tic san xuât thi:r nghim nhUng giông lUa mó'i có tiêm näng näng
suât, chat luçing nhu: ST 24, ST 25, Nêp Huong...
2.2.Thàivy
- Dôi vâi lüa cay: Thoi gian gieo m tin ngày 29-31/01/2021; phn dãu
cy xong truc ngày 25/02/2021.
- Dôi vOi lüa gieo sa: Thô'i gian s tn ngày 16 — 19/02/2021. UBND
huyn không khuyên khIch gieo thang; yêu câu các dan vj khi gieo thang phài có
tich tap trung, gon vung, chu dông duac turn tiêu va chi
kê hoach tu dâu vu,
sr dçing thuOc tnt cO tiên nay mâm dê han chê ô nhiêm mOi tru&ng.
2.3. Lay nithc, diêu tiêt nzthc phyc vy san xuât
nuOc thus' triêu thau
- Nêu d mn duâi nguông cho phép, dir kiên ljch
2020 — 2021 nhu
chua, nra m.n, khori thông dOng chãy và do âi vii Dông
sau: Dçrt 1 ngày 09- 17/01/2021 (tile ngày 27/11 — 05/12/2020 am ljch); dct 2 lay
bô sung tr ngày 23 - 31/01/2021 (tile ngày 11 — 19/12/2020 am ljch). (Sau khi có
ljcli xã rnthc cüa các hi (hay din phic vi san xuiit nông nghip vi Dông
Xuân 2020-2021, UBND huyn sêcó i/c/i do O chIn/i thác).
t
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-, Viii Dông Xuãn thirc hin phucing chain "1y nuàc lam áo", các HTXNN
phôi kêt hçip cht ch vói Chi nhánh KTCTTL huyn trong vic ctiêu tiêt nithc;
tn d'iing tôi da nguôn nuâc ng9t dê lam dat và chäm bón lüa Dông Xuãn. Trong
tnthng hçip không lçii diing dtrçic thüy triêu, các HTXNN chü dng barn nixãc vào
dông rung; sau khi cay xong phãi luôn duy trI mrc nrnrc mt rung tir 2 - 3cm
dé giti am cho lüa và tao diêu kin cho lüa ben r, hôi xanh.
2.4. Các giáipháp k9 thugt thám canh
-, Các dan vj xay drng kê hoach và triên khai ngay sau khi thu hoach lüa
Müa, lay phuong chârn lam dat k5 là bin pháp canh tác quan tr9ng trong vic
phông tth có dai và các dôi tuçmg sâu bnh hai. Din tIch lam ãi phài tranh thu
cay s&m truâc ngày 25/12/2020 dê âi no. Vói nh&ng din tIch thâp trüng không
the dé âi can gi nithc dé lam dam, cay büa s&m ngâm cho dam ngâu. Thrc hin
phuong châm "âi phâi nO, dam phâi ngâu".
- Gieo ma dcing lich, ding giông, áp dingbin pháp gieo ma nén, che phU
nilon dê phOng ret dam, ret hai lam chét ma. Cay ma tr 2,5 - 3 lá, khi nhit d
ngoài tthi> 15°C; tru'Oc khi cay phâi luyn ma cho thich nghi vói diêu kin t%r
nhiên. Dôi vi láa lai cay tr 1 - 2 dãnhlkhóm; lüa thuan cay tr 2 - 3 dânhlkhóm;
darn bão mat d tr 22 —25 khóm!m2.
- Dôi v9i gieo tháng, lüa lai gieo tr 1 - 1.1 kg/sào; lüa thuân gieo tr 1,2 1,3kg/sào.
- BOn phân dam bào quy trInh k5 thuQt, thirc hin phuang châm "bón dung,
bón dü và bón can dôi" theo yeu câu cüa tüng chân dat, cay trông; chü trQng bón
lot dü luqng cung cap kjp th&i cho cay lüa. Tang cu&ng sü diing phân bón hiru
co, hüu ca vi sinh dê tirng buâc giãm hrcing phân bón hóa hçc, nâng cao chat
hrqng san pham và gop phân bâo v môi trtr&ng ben vüng.
- Day math cong tác lam thüy lçii ni dông, nao vet kênh muang, khai
thông dOng chày, tu sua h thông công, h thông may barn dê plc vi san xuât
nông nghip, chü dng xây drng cánh dông mâu iOn dê san xuât t.p trung theo
hixOng näng suât, chat luçing, hiu qua, thng thu nhp cho nông dan.
- ThuOng xuyên kiêm tra dông rung dê phát hin sOrn và huOng dan nông
dan tiêu hüy lüa cO, bnh Em s9c den phucing Narn kjp thOi; lam tot cong tác dir
tInh, dr báo sâu bnh, thông báo kjp thOl các dôi tuqng sâu, bnh, djch hai dê
nông dan thirc hin các bin pháp phOng trtr dat hiu qua.
IV. T chfrc thrc hin
1.UBNDcácx,cácHTXNN
- Can cir kê hoach cüa huyn, UBND các xa, các HTXNN xây dirng kê
hoach san xut vi Dông Xuãn 2020 - 2021 chi tiêt, cii the den các yang san xuât,
các giãi pháp k5 thut, tO chüc thirc hin. Trong do Em vic cay âi, lay nuOc do
ai, phuang an chông han, chám bón và phOng tri'r sâu bnh; thy thuc vào diêu
kin thô thuong cüa cija phuang dêbO trI cci câu giông cho hçp l.
- Chi dao, don dôc, huOng dn nOng dan v sinh dông rung, thu d9n ram,
ra, tan du thrc Vtt dê hn chê lay lan nguOn sâu, bnh; tO chirc diet chut sOm
ngay tir dau vi dê bão v san xuât nông nghip. Dôi v&i nhüng din tIch thâp,
triJng dçng nuOc, yêu câu các dan vj tiên hành khoi thong thoát nuOc dê rung
nhanh khô, dam bao cay ãi dung kê hoach.
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- Chü dng lien h vói các dan vj có uy tin d cung üng ging liia cho
nông dan dam bào so hiqng, chat krqng. Tang cixmg cong tác thanh tra, kiêm tra
các ctra hang kinh doanh 4t tu nông nghip, khOng dê buôn ban hang già, hang
kern chat hrqng, kiên quyêt th l nghiêm các tru&ng hqp vi phm theo quy djnh
cüa pháp lut.
- Chü dng xây dirng kê hoach và triên khai lam thUy lçri ni dông ngay tr
dâu vi; phôi hçip chit ch vó'i Chi nhánh KTCTTL huyn tn d1ing tôi da các
nguôn nuóc ngçt trong vic do âi, ttrâi duong cho lüa. Chü tr9ng tmg buOc hInh
thành cánh dOng rnâu l&n, vüng san xuât lüa chat luqng cao; xây drng mô hInh
lien kêt san xuât, bao lieu san phârn cho nông dan.
- Tiêp tiic cUng cô Va xây dimg to dr tInh, dir báo sâu bnh; phôi hçip cht
chê vói Trung tam Djch vi nông nghip huyn thu&ng xuyên kiêm tra dOng
rung, phát hin và hung dan, don dOe nông dan thirc hin các bin pháp phông
trü các dOi tucing sâu bnh kip thM, liru lüa cO, bnh dao on, bnh lün sQc den,
sâu cuOn lá, ray các loai... Chü trng cong tác tuyên truyên, huóng dan nông dan
phàng trr sâu bnh theo nguyen t.c "4 dáng"; chi phun thuôc phông tn'.r sâu bnh
khi den nguông phái phun tri'r, không phun thuôc tràn lan, nhât là thuôc tri'r có
gay lang phi, ành huàng den môi trung và sue khóe cüa con ngu?i. DOi vâi
bnh Em sc den, phát hin sam nhô vüi nhftng cay, khóm bj bnh, dông thai trr
môi giai truyên bnh là ray, không dê bnh lay lan. Thuang xuyên thirc hin
kiêm tra va xr 1 kjp thai, dung k5' thut khi phát hin lüa Co trên dông rung dê
tránh lay lan ra din rng.
2. Phông Nông nghip và PTNT
- Thtrang xuyên kiêm tra dông rung, nàrn chäc tInh hInh san xuât dê tham
mini UBND huyn có bin pháp chi dio kjp thai.
- Tham mini UBND huyn kê hotch diet chut, kê hoach phOng tr1r bnh
lUn sQc den phuong Nam; kinh phi h trçr xây drng tram barn vô ông, kinh phi
thuOc diet chut, phOng chông bnh kin sçc den, xr l lüa cô...
3. Trung tam Djch vii. Nông nghip huyn
- Phôi hqp vâi các HTXNN thu&ng xuyên kiêm tra dOng rung, lam tot
cong tác dr tinh, d báo, phát hin sam, thông báo kjp thai và hithng dan các
HTXNN phOng trü sâu bnh dat hiu qua.
- Tang cixang cong tác t.p huân, huàng dan k5 thut chärn sóc, báo v cay
trOng; xây drng các rnO hInh san xuât ye giOng, phân bón, thuôc BVTV..., sa
kêt, tong kêt rut kinh nghim dê nhân ra din rng.
3. Phông Tài chInh - K hocb
- Hi.ncng dan, kiêm tra, phê duyt báo cáo quyêt toán cho UBND các xã,
các HTXNN theo quy djnh. can dôi nguôn ngân sách dam bào cho các dan vj
xây dirng tram barn vô ông phiic vii san xuât nông nghip và cong tác phOng
chng ht bão; bO trI kinh phi dê thrc hin di@ chut, phông chông bnh kin sçc
den phuong Nam và th I Eta cO trên dông rung.
- chu trI, phôi hçp vâi Phông Nông nghip & PTNT tham mtru cho UBND
huyn nghim thu, thanh 1 hçip dOng dt hang thüy igi phi vOi các HTX näm
2020, k hcip dong dt hang näm 2021 và tam 1.rng kinh phi näm 2021.
4. Chi nhánh KTCTTL huyn
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- Chü dng xây dirng phtrcmg an do ãi, phuo'ng an chng hn vii Dông
Xuân 2020 — 2021. Phôi hqp ch.t ch vth HTXNN trong nhüng dqt lay nuâc;
trong quátrInh lay niiâc dO ài và tui dtrng cho km phâi thung xuyên kiêm tra
d m.n dê dam bão chat hrcing nithc, kê Ca tren cac triic song và trong các cng.
Thuông xuyen báo cáo kêt qua do thir d mnvê UBND huyn và thông báo cho
UBND các xã, các HTXNN dê có kê hoach dieu tiêt nuóc thIch hçrp.
- lhtrôngxuyên kiêm tra, tu sira h thông công, h thông may barn phiic
vii san xuât; phoi hqp vói UBND cac xã, các HTXNN tO chirc khai thông dông
cháy ngay tr dâu vit, tao dieu kiin thun lçii nhât cho vic diêu tiêt nuâc.
5. Din lirc Kim Soii
Co kê hoach dam bão dU din phiic vi Cong tác barn tat do ãi, tuói du'ö'ng
cho km vi DOng Xuân 2020— 2021.
6. Chi d.c Thng kê huyn
Chü trI, phôi hçip vâi Phông Nông nghip và PTNT, UBND các xã, các
HTXNN diêu tra din tIch, näng suât các loai cay trông theo quy djnh.
7. Di Quãn I thj trirông s 6
Tang cring cOng tác thanh tra, kiêrn tra các c1ra hang kinh doanh 4t tu
nông nghip trén dja bàn huyn Kim San, dc bit là giông, phân bón, thuôc
BVTV. Phát hin kjp th?i và x1r 1 nghiêm theo quy djnh cüa Nhà nixâc dôi vOi
các tru?mg hçip buôn ban hang giâ, hang kern chat luqng, hang ngoài danh miic
duçic phép san xuât, kinh doanh tai Vit Nam.
8. Dài Truyn thanh huyn
Tang cu?ing thai krçing dixa tin bài ye k hoach san xut vi Dông Xuân 2020
- 2021, quy trInh k5 thu3t cham sóc, phông trü sâu bnh cho lüa Dông Xuãn trén
các phuang tin thông tin dai ching dê mçi nguài biêt, thirc hin có hiu qua.
9. Thu tru'&ng, Phó Thu trirö'ng cad co quan d.rçrc phãn cOng phii
tráchx
Tang cix&ng xuông ca s& kiêm tra, don dOe UBND các xâ, các HTXNN
triên khai san xuât v Dông Xuân 2020 - 2021 theo dung kê hoach.
Trên day là ké hoach san xuât vll DOng Xuân 2020 - 2021, UBND huyn
Kim San yêu câu UBND các xA, các HTXNN và các ca quan, dan vj lien quan
nghiêm tue thirc hin. Trong qua trInh triên khai tO chirc thirc hin, nêu có khó
khän, viiâng mac, các ca quan, dan vj báo cáo ye UBND huyn dê có bin phap
chi dao kjp
Noi nhân:pt.- Scr NN&PTNT;
- TT HU, iT HDND huyii;
- CT, các PCT UBND huyén;
- CPVP HDND và UBND huyn;
- Triràng, Phó các Ca quan phu trách xã;
- Các Phóng: NN&PTNT, TC-KH;
- Chi cvc Th6ng ké huyn;
- Trung tam DVNN huyn
- fi QL1T, Chi nhánh KTCTTL huyn;
- Dài Truyèn thanh huyn;
- UBND CáC XL câc HTXNN
- Luu: VT, NNPTNT.Q.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

Nguyn Cao Son

