ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG

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

Số: 442 /UBND-NN&PTNT

Tam Đường, ngày 24 tháng04năm 2020

V/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
thúc đẩy phát triển sản xuất trong điều
kiện dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng;
- Đội Quản lý thị trường số 2;
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 771/UBND-KTN ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất
trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Để tập trung thực hiện hoàn thành các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Ủy ban nhân
huyện Tam Đường yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị
trấn thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, chính sách hỗ
trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ
được giao, đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển sản xuất năm 2020.
- Tăng cường tuyên truyền vận động, khuyến khích, các tổ chức, cá nhân
thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản để ổn định sản
xuất, hạn chế rủi ro do biến động thị trường và được hưởng các chính sách hỗ
trợ hiện hành của Nhà nước.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn người dân đầu
tư thâm canh, phát triển sản xuất, phòng trừ kịp thời dịch bệnh gây hại trên cây
trồng, vật nuôi, tổ chức triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường,
tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đảm bảo 2 đợt/năm.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, theo
dõi hoạt động sản xuất, lưu thông nông sản, vật tư nông nghiệp…; kiên quyết xử
lý các hành vi trục lợi ép giá, găm hàng, gây tâm lý hoang mang cho người sản
xuất và người tiêu dùng; theo dõi sát diễn biến thị trường các mặt hàng nông lâm
sản, thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời đến doanh nghiệp, người dân để có
định hướng sản xuất phù hợp.

2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng
- Triển khai thực hiện các hoạt động hướng dẫn, tư vấn các chính sách phát
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ giới thiệu các cơ sở sản xuất đầu
tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm
kiếm thị trường.
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT nắm bắt thông tin về các sản
phẩm nông sản để giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm đối tác liên kết, hợp tác đầu tư
phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.
3. Đội Quản lý thị trường số 2
Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, theo
dõi hoạt động sản xuất, lưu thông nông sản, vật tư nông nghiệp…; xử lý nghiêm
các hành vi trục lợi ép giá, găm hàng, gây tâm lý hoang mang cho người sản
xuất và người tiêu dùng.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin
tuyên truyền đảm bảo chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh, tình hình sản
xuất, kinh doanh của huyện, các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm
bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa
phương, các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với phát triển nông
nghiệp, nông thôn.
5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường
đưa tin, bài phổ biến, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong
phát triển sản xuất như: Công tác dự báo và triển khai phòng, trừ sâu bệnh trên
cây trồng vật nuôi, việc tái đàn lợn...; tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ
trợ của Trung ương, của tỉnh đối với nông nghiệp, nông thôn; cập nhật và
thường xuyên đưa tin, bài về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp, các thông tin về giá cả, thị trường nông sản.
6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ, kết quả sản xuất, tổ chức
rà soát diện tích đất lúa sản xuất kém hiệu quả để chuyển sang trồng các loại cây
trồng có giá trị kinh tế cao hơn; chủ động, kịp thời phối hợp phòng, trừ sâu bệnh
trên cây trồng; khôi phục diện tích bị thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh để đảm bảo
diện tích, sản lượng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động
thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là các bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm

gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại... để hạn chế và kiểm soát dịch bệnh
xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Tuyên truyền khuyến khích người dân chuyển
đổi, phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, chăn nuôi công nghiệp
ứng dụng khoa học công nghệ cao theo hướng tăng chất lượng, an toàn vệ sinh
thực phẩm, tăng sức cạnh tranh, hiệu quả, đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ
môi trường.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức triển khai tốt
tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn
vật nuôi đảm bảo và hiệu quả.
UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban nhân dân huyện
Tam Đường
Tỉnh Lai Châu
24-04-2020 15:35:28
+07:00

Trần Văn Sứng

