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Bình Lục, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN; 

- Các ngành liên quan. 

 

    

Theo báo cáo của các HTX DVNN, đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, toàn 

huyện đã gieo trồng được 1.120 ha cây vụ Đông đạt 65% so với kế hoạch. Hiện nay, 

diện tích cây vụ Đông đã trồng: cây ngô đang ở giai đoạn trổ cờ, phun râu; cây bí 

xanh, bí đỏ đang ở giai đoạn phát triển quả; cây dưa chuột quả non đến thu hoạch. 

Theo dự báo của Đài khí tường thủy văn tỉnh Hà Nam, đến ngày 15 tháng 12  

năm 2021; thời tiết không mưa, ngày trời nắng hanh. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 

trung bình từ 18- 190C, cao nhất 27-290C, thấp nhất 12-140C. Đây là điều kiện thuận 

lợi để cây vụ đông sinh trưởng và phát triển và triển khai các điều kiện cho sản xuất 

vụ Xuân năm 2022. Để sản xuất vụ Đông năm 2021-2022, vụ Xuân năm 2022 đạt 

kết quả cao, Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn, các HTX DVNN, các cơ quan chuyên môn tập trung chỉ đạo một số công việc cụ 

thể sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn, các HTX DVNN: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc, bảo vệ toàn bộ diện tích 

cây vụ Đông đã trồng theo quy trình đã hướng dẫn.  

- Xây dựng Kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2022 gắn với kế hoạch sản xuất vụ Mùa 

năm 2022, vụ Đông 2022-2023 và triển khai các Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp.  

- Chỉ đạo các tổ máy làm đất xuống đồng để cầy lật đất phơi ải xong trong 

tháng 12 năm 2021 để đất được ải, giảm nguồn sâu bệnh chuyển vụ. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch làm thủy lợi vụ Đông Xuân 2021-2022 đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch. 

- Tiếp tục hướng dẫn nhân dân thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa đảm bảo kế hoạch. 

- Thường xuyên giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phun thuốc khử 

trùng tiêu độc và tổ chức tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm. Đối với các xã đang 



có dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên đàn lợn cần tập trung chỉ đạo dập dịch để sớm 

công bố hết dịch.  

- Các HTX DVNN chuẩn bị các loại vật tư nông nghiệp phục vụ nông dân kịp 

thời để nông dân tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Chủ động liên hệ 

với các doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị của huyện: 

-  Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm DVNN huyện: 

 Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở; phân công cán bộ trực 

tiếp phụ trách địa bàn nắm bắt tình hình vướng mắc, khó khăn, cùng tháo gỡ với cơ 

sở.  

- Xí nghiệp thủy nông huyện: Phối hợp với các địa phương để chủ động điều 

tiết nước phục vụ kịp thời sản xuất vụ Xuân năm 2022. 

- Đài phát thanh huyện: Tăng cường viết bài tuyên truyền hướng dẫn các 

biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực 

hiện có hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành liên quan, địa phương nghiêm túc 

thực hiện các nội dung trên./.  

 
    Nơi nhận: 

 - Sở NN & PTNT tỉnh Hà Nam; 

 - TT HU, TT HĐND huyện; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Như kính gửi; 

 - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Đức 
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