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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

Số: 12/CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hương Khê, ngày 09 tháng 10 năm 2019 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông 2019 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, điện: 
   

            - Trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan; 

  - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Sản xuất vụ Đông năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, tuy vậy theo báo 

cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đến ngày 06/10/2019, toàn 

huyện mới xuống giống được 206 ha ngô/KH 1600ha, đạt 13 % KH; 56ha/KH 

350ha rau các loại, đạt 16% KH, 3 ha/KH 80 ha khoai lang, đạt 13,75% KH). 

Nhìn chung, tiến độ xuống giống các loại cây trồng vụ Đông 2019 rất chậm so 

với lịch thời vụ và có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch và sẽ ảnh hưởng đến 

lịch sản xuất vụ Xuân năm 2020. 

Để tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ 

Đông năm 2019, đồng thời thực hiện nghiêm túc Công điện số 14/CĐ-UBND 

ngày 04/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ 

Đông 2019; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị 

liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thực hiện tốt các nội dung sau: 

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản của UBND huyện về chỉ đạo sản xuất 

vụ Đông năm 2019; tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn 

thể nhân dân về tư tưởng chỉ đạo và tầm quan trọng đối với sản xuất vụ Đông 

năm 2019.  

- UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời không có chính sách hỗ trợ 

giống sản xuất vụ Đông năm 2019 cho các địa phương, vì vậy đề nghị UBND xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ theo Kế hoạch và Đề án đã được 

lập; tuyên truyền, vận động nhân dân, không trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ 

trợ, tận dụng hết quỹ đất (kể cả đất vườn, đồi và bãi bồi) tập trung sản xuất vụ 

Đông; hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ động giống, 

vật tư, phân bón; tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống 

giống ngô và các loại cây trồng vụ Đông kịp thời vụ (đảm bảo thực hiện đúng 

cam kết theo biên bản làm việc giữa Tổ công tác chỉ đạo sản xuất của UBND 

huyện với UBND các xã, thị trấn, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông trước 

ngày 30/10/2019; với phương châm tuyệt đối không để ảnh hưởng đến lịch sản 

xuất vụ Xuân năm 2020: cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực 

hiện trước, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hướng ứng thực hiện)  



2 
 

- Tiếp tục hướng dẫn người dân đầu tư khôi phục, chăm sóc vườn cây ăn 

quả sau thu hoạch như: Làm cỏ, bón phân, xử lý sâu bệnh…; sử dụng cây giống 

đảm bảo chất lượng và tổ chức trồng mới, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả các 

loại đạt chỉ tiêu, kế hoạch. 

- Tiếp tục các biện pháp, giải pháp phòng, chống sâu bệnh, dịch hại trên 

cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là sâu keo mùa thu trên cây ngô và bệnh dịch tả lợn 

Châu phi; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, đảm bảo thức ăn cho đàn vật nuôi 

trong mùa Đông. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt II năm 2019 cho đàn gia súc, 

gia cầm, đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm. 

2. Trƣởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan: 

2.1. Phòng Nông nghiệp &PTNT:  

- Đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng, ngành chức năng 

liện quan thực hiên các nội dung Công điện; tổng hợp, báo cáo tình hình, tiến độ 

thực hiện của các đơn vị theo định kỳ và đột xuất cho UBND huyện. Tham mưu kịp 

thời các văn bản đôn đốc, chỉ đạo, bổ cứu sản xuất.   

 - Tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư, 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm theo quy định. 

2.2. Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật & bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện:  

- Tổ chức thực hiện tốt các mô hình trình diễn tại các xã đã lựa chọn, kịp thời 

xuống giống xong trước 15/10/2019.  

- Phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên 

kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo về tình 

hình diễn biến của sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kịp thời có văn bản hướng 

dẫn kỹ thuật phòng, trừ sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng theo từng thời điểm 

và từng đối tượng cây trồng để người dân chủ động phòng, ngừa có hiệu quả.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác giết mổ động vật, vệ sinh môi 

trương chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu phi. 

- Báo cáo tiến độ, kết quả sản xuất vụ Đông; xây dựng mô hình; diễn biến  

sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng, vật nuôi của các xã, thị trấn về UBND huyện 

(qua phòng nông nghiệp & Phát triển nông thôn) để kịp thời chỉ đạo, bổ cứu. 

2.3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông:  

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Ứng 

dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện đăng tải các thông tin liên quan, 

như: Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019, thời vụ và tiến độ sản xuất vụ Đông và 

kết quả các đơn vị, địa phương làm tốt trên cổng thông tin điện tử huyện để kịp 

thời chuyển tải đến mọi người dân biết tích cực tham gia hướng ứng. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời tình hình thời tiết, 

thời vụ sản xuất, diễn biến các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên hệ 

thống truyền thanh và truyền hình để mọi người dân biết thực hiện. 

3. Đề nghị Trưởng Đoàn công tác của BTV Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn:  

Phân công các thành viên tăng cường bám sát cơ sở, làm việc cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn để tập trung chỉ đạo 

và tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2019 hoàn thành đạt và 

vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện: Phối 

hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn tập trung 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hướng 

ứng và tuyên truyền, vận động bà con nông dân chủ động sản xuất vụ Đông đảm 

bảo lịch thời vụ và đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;      (để báo cáo) 

- Trưởng các đoàn CT của BTV Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, đơn vị liên quan; 

- Thủ trưởng các cơ quan khối dân; 

- Trung tâm VH - TT huyện; 

- Chánh, Phó Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

 

      KT.CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
 

                     (Đã ký) 
 

 

 

                Phan Kỳ 
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