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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:702 /UBND-NN&PTNT
V/v Tăng cường chỉ đạo sản xuất
vụ Mùa, Thu đông, Đông năm
2020

Tam Đường, ngày29 tháng06 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện thực hiện diện tích gieo
trồng cây lương thực 7.562/9.205 ha; sản lượng lương thực 9.721 tấn, giảm
1.525 tấn so cùng kỳ năm 2019. Ảnh hưởng của mưa đá, gió lốc đã làm thiệt hại
đến năng suất, sản lượng cây trồng vụ đông xuân, trong đó: diện tích 155,4 ha
lúa không cho thu hoạch; 184,9 ha lúa, 41,4 ha cây ngô giảm năng suất, sản
lượng tập trung tại Thị trấn Tam Đường, Bình Lư, Thèn Sin.
Thực hiện Công văn số 1211/UBND-KTN ngày 17/6/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lai Châu về vệc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, Thu Đông
năm 2020; Thông báo Kết luận số 315/TB-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch
UBND huyện Tam Đường tại phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2020. Để
khắc phục thiệt hại trong vụ Đông xuân, triển khai các biện pháp chỉ đạo sản
xuất vụ mùa, Thu đông - Đông đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm
2020, UBND huyện yêu cầu:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Cử công chức, viên chức chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị
trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân gieo cấy lúa mùa, trồng
chè, trồng chăm sóc các cây trồng vụ Hè thu, Thu đông - Đông đảm bảo thời vụ,
diện tích, sản lượng theo kế hoạch. Rà soát diện tích gieo cấy lúa mùa có nguy
cơ thiếu nước để chuyển đổi sang trồng cây ngô, ràu màu, cây có giá trị kinh tế
cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật, đầu tư thâm canh; tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát xác định diện tích, sản lượng
cây lương thực có hạt (lúa, ngô) bị thiếu hụt do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ảnh
hưởng thiên tai (mưa đá, gió lốc) so với quyết định giao của huyện; kiểm tra các
vùng dự kiến gieo trồng bổ sung cây ngô. Tổng hợp kết quả, tham mưu cho
UBND huyện xây dựng kế hoạch mở rộng tối đa diện tích gieo trồng cây ngô vụ
Thu đông - Đông ở các khu vực có thể phát triển nhằm đảm bảo sản lượng lương
thực theo kế hoạch giao năm 2020.
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Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa, lũ của cơ quan dự báo khí tượng
thủy văn, chủ động tham mưu cho huyện phương án, biện pháp phòng, chống
thiên tai, nhằm ứng phó kịp thời giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai
gây ra. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở NN&PTNT theo quy định.
2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm dịch vụ nông
nghiệp và các đơn vị có liên quan tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về tình
hình thời tiết, thời vụ gieo trồng, các kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh vụ
mùa, Thu đông - Đông; các tiến bộ kỹ thuật, mô hình điển hình tiến tiến để
người dân chủ động thực hiện.
3. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường chỉ đạo cán bộ phụ trách bản, các đoàn thể, phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chuyên môn huyện, tập trung tuyên truyền, chỉ đạo gieo cấy lúa
mùa, trồng chè, trồng chăm sóc các cây trồng vụ Hè thu, Thu đông - Đông đảm
bảo thời vụ, diện tích, sản lượng theo kế hoạch. Rà soát diện tích gieo cấy lúa
mùa có nguy cơ thiếu nước để chuyển đổi sang trồng cây ngô, ràu màu, cây có
giá trị kinh tế cao; khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư
thâm canh, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.
Chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện rà soát lại các diện tích,
sản lượng cây trồng bị thiếu hụt so với Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày
19/12/2019 của UBND huyện Tam Đường, do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ảnh
hưởng thiên tai (mưa đá, gió lốc) gây ra. Có kế hoạch gieo trồng bổ sung cây
ngô vào vụ Thu đông, vụ Đông để đảm bảo diện tích, sản lượng theo kế hoạch
huyện giao năm 2020, gửi về UBND huyện (Qua Phòng Nông nghiệp & PTNT
huyện) trước ngày 30/6/2020 để tổng hợp. Có mẫu biểu kèm theo.
Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua Phòng Nông
nghiệp & PTNT. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu không hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch giao tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày
19/12/2019 của UBND huyện Tam Đường do chủ quan, chỉ đạo triển khai thực
hiện thiếu quyết liệt.
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
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