
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1235/CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Đức Thọ, ngày  25  tháng 5 năm 2021 
 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc khẩn trương tập trung chỉ đạo thu hoạch lạc, ngô vụ Xuân,  

triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2021 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ 
ĐIỆN: 

- Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành; 

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

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp huyện, hiện nay lúa vụ 

Xuân đã thu hoạch xong, lạc và ngô thu hoạch đạt  gần 70%. Tiến độ làm đất, gieo 

trỉa cây trồng vụ Hè Thu tiến độ đang chậm, tỷ lệ làm đất của toàn huyện đến ngày 

24/5/2021 đạt xấp xỉ 20%. Dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa rào và 

giông, gây thiệt hại trên các diện tích lạc và ngô vụ Xuân thu hoạch chậm. Để đảm 

bảo thu hoạch các loại cây trồng vụ Xuân an toàn, thắng lợi, tránh thiệt hại do mưa 

lớn gây ra đồng thời đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2021 đảm bảo lịch thời 

vụ, diện tích và cơ cấu giống nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà 

nước. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:  

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

- Chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương tập trung thu hoạch nhanh 

gọn lạc và ngô vụ Xuân 2021 trước ngày 27/5/2021. Chuẩn bị máy móc, các loại 

vật tư nông nghiệp, giống, phân bón để triển khai sản xuất vụ Hè Thu đúng lịch thời 

vụ và cơ cấu giống theo Đề án số 886/ĐA-UBND ngày 19/4/2021 của UBND 

huyện, chỉ đạo bắc mạ đúng lịch thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ Hè Thu đồng 

loạt, phấn đấu kết thúc trước 10/6/2021. 

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

- Phân công cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các 

địa phương tập trung sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo thời vụ, đúng cơ cấu; phối hợp 

với các địa phương tổ chức thanh, kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông 

nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; tổng hợp kết quả thực hiện, 

báo cáo về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo. 

- Phối hợp với Công ty thuỷ nông điều tiết nước theo phương châm lấy nước 

điều hành thời vụ, kiểm tra hệ thống thuỷ lợi từ đầu mối đến các kênh cấp 1, kênh 

cấp 2, cống, điều tiết đảm bảo tưới nước kịp thời, đủ và tiết kiệm; chỉ đạo các công 

trình thuỷ lợi đang thi công dở dang, kiên quyết không để ảnh hưởng đến việc dẫn 



nước về đồng ruộng đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu đúng thời vụ và quy trình thâm 

canh. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể, BCĐ sản 

xuất NN huyện, Trung tâm VH-TT và các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ 

với Phòng NN-PTNT chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc và ngô vụ Xuân và 

triển khai sản xuất Hè Thu 2021 giành thắng lợi toàn diện. 

Yêu cầu BCĐ sản xuất nông nghiệp huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Trung tâm ƯDKH và Bảo vệ cây trồng vật nuôi, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

Chủ nhiệm các HTX sản xuất Nông nghiệp và các ban ngành liên quan thực hiện 

nghiêm túc nội dung Công Điện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT H/uỷ – HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Chánh VP cấp ủy – chính quyền; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Lưu: VT, NN; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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