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CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về việc tập trung chỉ đạo cơ cấu giống, lịch thời vụ trong sản xuất lúa 

vụ Xuân năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
ĐIỆN: 

 

  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  -  Giám đốc các HTX sản xuất nông nghiệp; 

  -  Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện; 

  -  Trưởng các phòng, ban, ngành chỉ đạo cơ sở. 
 

Vụ Xuân 2021 toàn huyện Đức Thọ sản xuất lúa với tổng diện tích là 6.480 ha, bộ 

giống lúa chủ lực gồm: Nếp 98, Nếp 87, BT 09, Thái Xuyên 111, BQ, ADI 168, VNR 

20, LP5. Theo khung lịch thời vụ giống lúa P6 bắt đầu bắc mạ từ ngày 01- 05/01/2021 

(Dương lịch), các giống lúa khác bắt đầu bắc mạ từ ngày 10-30/01/2021 và lịch cấy P6 

sẽ bắt đầu từ ngày 20-25/01/2021dương lịch (vào ngày 08 -13/12/2020 Âm lịch) các 

giống lúa khác sẽ bắt đầu cấy từ ngày 25/01 - 20/02/2021 Dương lịch (vào ngày 

13/12/2020 - 08/01/2021 Âm lịch). 

Tuy nhiên theo báo cáo của BCĐ sản xuất Nông nghiệp huyện qua kiểm tra thực 

trạng trên đồng ruộng cho thấy hiện nay bà con nông dân tại các xã, thị trấn đã tập trung 

ra đồng cày bừa, làm đất, tại một số địa phương đặc biệt tại các xã vùng lúa đã có hiện 

tượng một số hộ dân chuẩn bị thực hiện bắc mạ ngay tại chân ruộng. 

Vụ Xuân 2021 được dự báo là một vụ Xuân rét sớm, rét đậm, rét hại và rét kéo 

dài về cuối vụ do đó việc người dân tổ chức bắc mạ và gieo cấy sớm so với khung lịch 

thời vụ sẽ gặp nhiều rủi ro, các điều kiện bất lợi về thời tiết trong quá trình sinh trưởng 

và phát triển của cây lúa dẫn đến ảnh hưởng lớn đến năng suất cây lúa và có khả năng 

xẩy ra tình trạng mất mùa trên diện rộng. Để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hộ thực 

hiện sai cơ cấu giống và khung lịch thời vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

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

- Khẩn trương kiểm tra rà soát thực trạng trên đồng ruộng để xác định các hộ 

dân vi phạm Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2021của đơn vị về cơ cấu giống và lịch 

thời vụ theo đúng quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra, chỉ đạo thực hiện sản xuất 

vụ Xuân 2021 về Phòng NN-PTNT huyện trước 15 giờ hàng ngày để Phòng tổng 

hợp báo cáo với UBND huyện. 

- Phối hợp với BCĐ sản xuất huyện, Phòng NN-PTNT, Trung tâm UDKHKT 

và BVCTVN huyện cung ứng các giống lúa đầy đủ, kịp thời phục vụ nhân dân sản 

xuất. 



- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, các ban ngành liên quan, Giám đốc các HTX sản 

xuất nông nghiệp, phát động toàn dân chuẩn bị đủ giống, phân bón, nước phục vụ 

nhân dân làm đất đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ cấu giống lịch thời vụ theo đúng 

đề án sản xuất. 

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện 

nghiêm túc Đề án sản xuất vụ Xuân 2021 của địa phương đảm bảo cơ cấu giống, lịch 

thời vụ đạt hiệu quả cao trong sản xuất. 

2. Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện và các 

ban, ngành liên quan phân công cán bộ bám sát cơ sở, trực tiếp xuống các địa phương 

để phối hợp kiểm tra, phát hiện những  địa phương vi phạm cơ cấu giống, lịch thời vụ 

để có hướng xử lý kịp thời.   

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện tăng thời lượng tuyên truyền đưa 

tin về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật của ngành chức năng cho người dân 

thực hiện công tác sản xuất nông nghiệp kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật. 

4. Đề nghị các đồng chí UV BTV Huyện ủy phụ trách cụm, UV BCH Huyện 

ủy phụ trách xã, các phòng, ban ngành phụ trách cơ sở; Ủy ban MTTQ huyện, các 

Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với BCĐ sản xuất huyện và các địa phương để triển 

khai thực hiện có hiệu quả công tác sản xuất vụ xuân năm 2021. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các HTX, Ban Chỉ đạo 

sản xuất nông nghiệp huyện, Phòng NN-PTNT, Trung tâm ƯDKHKT và 

BVCTVN, các thành viên BCĐ SXNN huyện thực hiện nghiêm túc nội dung Công 

điện này./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nông nghiệp - PTNT (B/c); 

- Chi cục TT-BVTV (B/c); 

- TTr Huyện uỷ - HĐND huyện (B/c); 

- UV: BTV, BCH Huyện ủy phụ trách cơ sở; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Phòng NN-PTNT, TT ƯDKHKT&BVCTVN huyện; 

- Chánh VP Cấp ủy - chính quyền; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (Đưa tin); 

- Lưu: VT/UBND, NN; 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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