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KE HOACH 
Trin khai san xut vtj Bong Xuân nám 2020-2021 

Theo Cong van s 3274/SNNPTNT-KHTC ngày 25/11/2020 ella Sâ Nông 
nghip và Phát triên nông thôn ye vic giao kê hoach san xuât Dông xuãn 2020-
2021; Cong van so 3279/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 25/11/2020 cüa Sâ Nông 
nghip và Phát triên nông thôn ye vic hiràng dan san xuât vi Dông xuân 2020-
2021 và dê xuât cüa phông Nông nghip-Phát triên nông thôn tai  Cong van s 
440/CV-NNPTNT ngày 03/12/2020; Uy ban nhân dan huyn xây d1rng k hoach 
san xuât vi Dông xuân 2020-202 1 nhir sau: 

I. GIAO Cifi TIEU KE HOiCH sAN XUAT VJ BONG XUAN 2020-
2021: 

Tang din tIch gieo trng toàn huyn là: 1.925,7 ha, trong do: Lüa ni..râc 1.6 10 
ha; Ngô 70 ha; rau các loai 240 ha, cay di.rçic lieu cà gai leo 5,7 ha. 

(Co biêu kê hogch kern theo). 
II. NHIM VJ GIAI PHAP: 
1. Barn bão din tIch gieo trng theo chitiêu k hoch: 
Phát huy gieo trông ma rng din tIch tôi da & nhttng chân rung chua bj 

thiêt hai do han  han. Không dê bO hoang trên các chân rung dU nixóc tuâi. Cong tác 
chông hn diiqc quan tam trong triên khai san xuât Bong Xuân 2020-202 1 vâi 
phucing châm phOng ngüa là chInh, triên khai san xuât theo hixóng an toàn, mang lai 
hiêu qua, không dê thiêt hai do han dOi vcii nhttng chân ruông co kha nng bi han, 
thiêu ni.râc trói vào cuôi v11; khuyên cáo nhân dan ngay tü dâu vi không xuông giông 
trén nhüng din tIch không dam bâo nguôn flIthC trnii. 

2. Barn bão nãng sut, san lu'çrng: 
a. Bi vói cay lIia nir&c: 
* V llch  thô'i vii: 
- D& vO'i chan rung chü dng nu&c tuâi: Xung ging t.p trung trong khung th&i 

vçitirngày 01/12/2020 - 20/12/2020. 
- D& v&i chân rung không chU dng niiâc, có nguy ca thiu nithc tu&i vào cuii vi1: 

Khuyn cáo sü ding gi&ig ng&1 ngày, xuông giông s&m hon 1iia dai  trà dê tranh thu d am 
dat, két thüe gieo xa 

tnr&c ngày 10/12/2020. 
- Dôi vâi chân rung thi.r?ing xuyên bj ãnh hu&ng cüa iü cuôi nàm (dâu vi 

Bong Xuân): Gieo sa muon hcm và tp trung trong khung th&i vçi tü ngày 
20/12/2020 - 10/01/202 1. 

* V co' cu ging lüa: Khuyn cáo sü diing giéng xác nhn, ging ngn 
ngày có näng su.t, chat luçmg khá, ngon corn, cirng cay, không do ng, chju khô 
han và sâu bnh tOt nhix: HT1, ML48, OM 4900, OM 6162, Dài thom 8, IR64, Nhi 
T5u 838, Q5, giôngbô sung RVT, DV1O8. 

* A A A Mit d9 gieo trong: 
- LOa nuóc thuan ching: gieo sa 80- 100 kg/ha. 
- Lüa lai: gieo sa 40-50 kg/ha. 
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A - A * Ap diing cac lien b9ky thut: 
- Tip tiic tuyên truyên, hixóng dan nông dan áp diing tuâi nuâc cho cay lüa 

theo phixang pháp "Nông-L -Phcii" (giai dogn dáu chi can gii lop nzthc frong 
ruç5ng khoáng 2 cm, t1 bat du dé nhánh den chin dO duôi, áp dyng twó'i nông, pho'i 
rung 3 lan, mic d phoi rung - rung luôn dam báo dat cO dc5 am ti'r 70- 80% dO 
am ti da dng rung, khi quan sat bang mat thây mt dat rung nzt chân chim thI 
tithi nithc ith igi) và theo so tay hurng dan tuâi tiêt kim nithc cUa Tong Ciic Thüy 
lqi ban hành; tranh thu nguôn nithc dê tuOi du nuâc cho 3 lan bón phân va thM k' 
tr; áp diing bin pháp gieo thua, phân dâu gieo sa & müc 90-120 kg lüa thuânlha; 
40— 50 kg 1ia lai/ha. 

- Khuyên cáo nông dan day manh  vic si:r ding giông láa xác nhn de gieo 
sa, 

áp ding k5 thut san xut 1PM, 1CM, "3 giám, 3 tang" (03 giám: giám giOng, phân 
bOn, thuô'c báo v thyv vat, 03 tang: tang näng suát, chat lwiig, hiu qua) và "met 
phãi, näm giám" (phái th dyng giOng xác nhan,  05 giám: giám giông, nuác,phân 
bOn, thuôc thuOc báo v thrc v2t và giám tOn that sau thu hogch) ngay tir dâu vu, 
nhm nâng cao näng suât, chat luqng và giâm chi phi, ha giá thành, tang lçii nhun, 
giàm ô nhiêm môi tru&ng. 

- Day m?nh  co g16i nông nghip san xuât itia: Khâu lam dat (cay, bra), khâu thu 
hoch, khâu báo qun, sa chê và chê biên. 

b. Thi vri cay ngô: 
- Thôi vi gieo trng: Ngô Dông Xuan gieo trông tr tháng 11/2020 dn tháng 

01/2021. (Thy ttmg yang, diêu kin th&i tiêt khI hu ma xác d:jnh th&i diem xuông ging 
thIchhp). 

A • A A A A 9 - Co can giong ngo: Su ding nhi.mg giong ngo lal cho nang suat cao, kha nang 
thIch nghi rng, chju han  tot phü hqp vâi t.p quán canh tác tirng vüng và có th&i 
gian sinh tru&ng ngän ngày nhu: các giông ngô biên dôi gen thu Bt (NK7328Bt/GT, 
NK67BtJGT, NK4300Bt/GT...), Bioseed 9698, CP 888, LVN10 và mt so giông ngô nêp 
}1N88,HN1O6, MX10,...cókhanngkhangsaukeomuathu. 

- Mt d gieo tring: Mt d trông ngô ph thuc vào vüng sinh thai, müa vi1, 

th&i gian sinh tru&ng cüa giông và diêu kin thâm canh. Nên áp dicing nhftng cong 
thuc mt d trông ngô sau: 

+ Dôi vói giông dài ngày, trông vol khoâng cách 75 cm x 30 cm (tumg irng 
12 kg/ha); 

+ Di vOi ging ngn ngày, trng vOi khoang cách 70 cm x 25 cm (13 kg/ha). 
- Ap thing tin b k5 thu@: 
+ Cay ngO có the sinh truOng, phát triên trên nhiêu nhómdât: Dat phCi sa, xám 

bc màu, dat bazan. Dat trông ngô phâi cao ráo và thoát nuOc tot trong müa mua, có 
khà nàng tuOi du am trong müa khô. 

+ PhOng tth sâu bnh: Thixà'ng xuyên kiêm tra dông rung, phát hin và 
phông trir sâu beth kjp th&i, nhât là sâu keo müa thu (phang tth theo huOng dn cüa 
ci quan chuyên mOn). 

C. Di v&i cay ran các 1oi: 
- Trén dat chuyên dOi trông lua sang trông màu: Can chñ trçng h thông tuOi, 

tiêu ni dông; len bang liêp thông thoáng, lien vüng, tránh hin tuçlng lüa màu dan 
xen dé d diêu tiêt và sü dng hiu qua nguOn nuOc. 
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- Tip tllc dy manh  chuyn di Co CU cay trng trên d.t 1ia kern hiu qua, 
da dng hóa cay trông phU hqp diêu kin tüng dja phuong và nhu câu thj tnthng. 

- Tp trung gieo trông ngay sau khi thu hoach xong vi müa dê tranh thu d 
am dat, giüp cay sinh trir&ng phát triên nhanh, manh  ngay tir dâu. 

- Lira chçn hat  giông dam bâo chat hrçing, có nguôn gôc xuât xü rô rang, 
giông dä duçic xác nhn; giông näm trong Danh m1ic giông cay trông dixcic phép san 
xuât, kinh doanh tai  Vit Nam. 

- Dôi vài rau du các loai,  chi  dao  san xuât theo huóng an toàn chit luçrng, 
xay dçmg các vüng rau tr9ng diem dat  tiêu chuân VietGAP, GloGAP, Organic gn 
vói truy xuât nguôn gôc san phâm. 

A. A A •A d. Doi voi cay cong nghiçp dai ngay: 
- Chü bón phãn can dôi và hqp 1, chü tr9ng quy trInh canh tác hüu co sinh 

h9c; thc hin tot các bin pháp k5' thut thâm canh ben vüng dê phông ch6ng sau 
bnh; khuyen khIch ma rng din tIch san xuât áp ding cong ngh tuói tit kim 
nuâc; xây dirng, nhãn rng các mô hInh canh tác theo tiêu chuãn chat luçing 4C, 
UTZ, VietGAP và irng diing các bin pháp k5 thu.t canh tác mang tInh ben vlrng; 
ho trçi và tao  diêu kin cho nông dan và doanh nghip xây dirng thuong hiu va tiêu 
chuân chat hrcmg cho các san phâm nông san, dáp üng yêu câu cnh tranh trong hi 
nhp; khuyên khIch thirc hin lien kêt san xuât theo chuôi giá trj, xây dmg cánh 
dôngl&n. 

- TO chuc thirc hin tOt cong tác quân l' nhà nithc ye san xuât giông cay cong 
nghip dài ngày dam bào sO luçmg, chat luçing dáp üng nhu câu san xuât cüa ngui 
dan trên dja bàn trong vi MUa 2020. 

- Di vó'i cay hI tiêu: Day manh  cong tác tuyên truyên, khuyên cáo nông dan 
chü trçng quy trInh canh tác sinh hçc; sr diing giông tot có khà n.ng chông chju 
khá vói các bnh hai;  áp diing cOng ngh tuâi nuóc tiêt kim; thiêt kê vithn tiêu 
dam bâo thoát nuâc, phát hin sam và phông trü trit dê bnh hai;  nhân rng din 
tIch san xuât ho tiêu an toàn, san xuât ho tiêu Co chfrng nhn. 

- Di vói cà phê: Xây dirng, nhân rng các mO hInh canh tác Ca phê theo tiêu 
chuân chat krcmg 4C, UTZ, VietGAP và mg dung bin pháp k5 thut canh tác 
mang tInh ben vftngnhu: Trông cay che bong, kêt hçip áp dçing các bin pháp tuâi 
nuóc tiêt kim,... Day manh  vic tái canh, trOng mâi bang giông mai cho näng suat 
cao, chat lugng cà phê nhân tot; áp ditng dung theo qui trInh trOng tái canh cay cà 
phê vOi dâ duqc Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn ban hành tai  Quyêt djnh 
so 2085/QD-BNN-TT ngày 31/5/2016. 

- Di vri cao Sn: On djnh din tich, không ma rng din tIch cao su ngoài 
vüng quy hoach;  hithng dn ngithi san xuat CO bin pháp quán l vuxn cay phü hqp, 
ap ding k5' thut chàm sOc, chê d cao  mu theo huâng giâm chi phi và tang hiu 
qua san xuât trong tInh hInh giá cao su thâp. 

e. D& vói dwyc lieu: 

- ThOi vi trOng: Tüy theo diu kin nixOc tirO'i, li.rçing mua a ti'rng vng ma dja phixong 
hra ch9n thOi vi1 trng cho thIch hçip vâi trng loai duçic lieu. 

- Lra ch9n l°ai 
cay duçic lieu: Cay duçic lieu cà gaileo 

- Khuyên cáo 5ir diing nguôn giông &rçlc san xuât, buOn ban tai  các yuan uo'm 
trên dja bàn tinh duçic chüng nh.n dU diêu kin san xuat, kinh doanh; giông có 
nguôn gôc tü cay dâu dông, yuan cay dâu dOng duçic cong nhn. 
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- M.t d trng: D& vói cay cà gai leo trng vói m.t d kich thuâc hang cách hang 
50x50 cm, cay cách cay 50x50 cm. 

- Ap ding tiên b k thut: Day mnh áp ding san xuât theo tiêu chun 
VietGAP, GlobalGAP, Organic; á'ng d%ing cong ngh tuâi tiên tiên và tiêt kiêm 
nuâc; phát trin san phâm OCOP; xây d%rng nhãn hiu hang hóa; gän vâi truy xuât 
ngun gc san phm. Chü trcrng bin pháp phông trir sâu bnh gay hi bang thuc 
bâo v thic 4t sinh h9c. 

f. Giãi pháp khuyn nông 
- To chüc tp huân chuyên giao quy trInh k5 thuat  san suât lña, cà phê theo 

quy trInh san xut bn vftng, trong do có ni dung giâm lucmg nithc tuth dê nhan 
dan hçc t.p lam theo; kt hqp lng ghép tuyên truyên ye tInh hInh nguôn nrnc, hn 
han, thiu ntthc, các bin pháp phOng chong hn tói ngithi dan dê nâng cao nhn 
thüc sir dirng nuóc tiêt kim, hiu qua, dông thôi chü dng có giài pháp phü hcip. 

- TIm hiu và giói thiu các mô hInh cong ngh tuOi tiêt kim khuyên cáo 
nhân dan áp d%lng, nhân rng trên dja bàn. 

g. Giãi pháp quãn 1 tt nguimn nuurc tit kim, hiu qua 
- To chüc nao  vet kénh muang, bi vüng, bi thüa; tiên hãnh kiêm tra, s1ra 

cha và tIch nithc các cong trInh thüy iqi. 
- T chüc quãn l chat ch nguôn nuâc, 4n hành hqp 1 các cong trInh, diêu 

tit nithc theo nhu câu sü ding nrnc cUa tüng loai cay trông theo trng giai don, 
phân ljch tithi hçip l, rut ng&n thñ gian các dçt tuth (tránh dê tranh chap nrnc tixâi, 
dc bit là tranh ch.p nuâc tuth giUa cay cà phê, tiêu vth cay láa), thirc hin vic 
tuâi luân phiên. 

- Khuyen cáo khà näng dam bào nguôn nuâc tuâi cho tmg cánh dong, không 
san xut din tIch vuçit qua näng lirc tuâi cfia các cong trInh thüy lçii và nguôn rnthc 
t1r nhiên, chuyên dôi ca câu cay trông nhüng ncii có kha näng thiêu nuâc tithi. 

- Xây dirng phixng an diêu tiêt nuOc chông han  các cong trInh thüy lçii, xây 
dirng quy ché diêu tiêt quãn l nguôn nuâc tai  các con suôi, ao ha... 

- Thuing xuyên thông báo tinh hInh thii tiêt, nguôn nithc dê diêu chinh vic 
cp thoát nuóc cho phü hqp vâi san xuât. 

* Di vO'i các cong trInh thüy Iqi trên dla  bàn huyn 
- Các chü cong trInh thüy 1i phâi quán l, diêu tiêt tot nguOn nuc cong trInh 

phiic vi chOng han  trén toàn b khu tixâi do cong trInh phi trách. Xây drng phuang 
an chông hn các cong trInh thüy lqi. 

- Hoàn thành vic duy tu, si'ra chtta các cong trInh thüy lçii, khäc phiic các 51r 
cO hu hOng, nãng cao hiu qua phiic vi.i cüa các cong trInh thüy lçii; sü diing bin 
pháp nâng tràn tich trü nuâc phü hqp tai  các ho chüa ngay tü dâu vi nhixng phài 
dam bào an toàn cong trinh; xây dirng quy trInh yân hành cho ti'mg cong trInh ci 
th; th chuc thirc hin t& nhirn vi,i tuâi, quail i chat ch nguOn nuâc, dáp irng nhu 
câu dUng nuâc nhung không dê lang phi trong qua trInh phân phôi nuOc. Thc hin 
tithi tp trung, rut ngän th?yi gian các dqt tuói dê tiêt kimnuâc. To chUc nao yet 
phát d9n kénh mrnmg, khai thông cOng rânh, dông chây, khäc phiic ngay nhftng ch 
rô ri dé chông that thoát nuâc. 

- Vic phân phôi nuóc phái có sir phôi hçip dOngb gitta dcm vi quan l cap 
nuóc, chInh quyên dja phuang và các h dUng nuâc (to chi'c, h gia dInh...), có sir 
giám sat cUa nhân dan. 
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- Ngoài ra tüy thuc vào diu kin cüa timg dja phucing ma chit dng khai 
thác, t.n diing trit dê nguôn nithc tü các khe, suôi, giêng, ao, ho dê chông han. 

* Di vói ngu1n niróc mt, nuIrc ngrn tir nhiên: UBN]) các xä, thj trn 
phái to chüc quãn l tot nguOn nuâc, không dê tO chüc, cá nhân có hãnh vi ngn 
chn dông chây tr nhiên, dào ao ho trái phép dê phiic vi lqi Ich cá nhân; t chirc 
phân ljch ti.râi ci the cho các h sü dung chung nguônnithc, không dê xây ra tranh 
chap nuâc tuâi. Nhüng van dê vithng mac virqt qua thâm quyên giâi quyêt, d nghj 
báo cáo ngay UBND huyn (thông qua Phông Nông nghip và PTNT) dê duçic phi 
hcip,htrqxàl. 

g. Giãi pháp tuyên truyn vn dng: 
- UBND các xã, thj trãn phôi hçip M.t trn và các to chirc doàn the tuyen 

truyên den tn các thôn lang nãng cao nhn thüc cUa nhân dan, hi viên, doàn viên v 
biên dOi khI hu và chap hành theo sir chi dao  cüa chInh quyên triên khai các giãi 
pháp chông han. DOi vói vl'lng có khà nng bj hon, bj thit hai  do  han,  tp trung tuyên 
truyn 4n dng nhãn dan không gieo trông, ap ding bin pháp lam âi, phai Mt d 
gieo trông vi Müa dat  nng suât cao hoc chuyen dOi sang cay trông can  sà ding It 
nithc trâi han tai  các vüng thung xuyên thiêu nuâc, vüng nuâc mach,  nuâc ri không 
chü dng ngun nisóc tuâi dê bâo dam hiu qua san xuât; khuyên cáo nhân dan 
khOng xuông giông vào các thii diem nhit d xuOng thâp dê dam bâo t' 1 nay mâm 
và tr l sng cüa cay trông; vn dng nhan dan day thai vi xuOng giông sam han 
trên nhüng chãn rung thiêu nuâc tithi cuoi vi1. Két hqp lông ghép Cong tác tuyên 
truyên vói tp huân k5 thut, ho trçl san xuât dé tang hiu qua. 

- DOi vâi các dan vj thuc ngành nông nghip: Trên ca s& chirc näng, nhim 
v11 cUa mInh cn chü dng phôi hçp các ca quan lien quan dê tuyên truyén, hu&ng 
Mn nOng dan áp ding các giãi pháp phü hqp ye k5 thut canh tác, quân l, sü dicing, 
diu tit ngun nrnc, phông tth sâu bnh mt cách c11 the vá Co hiu qua. 

h. Giãi pháp trirc tip h trçi san xut, h trçr chng hn 
- UBND các xa, thj trân chü dng si:r diing ngân sách dja phiiang và huy dng 

các ngun hqp pháp khác dê tang cumg các giái pháp phOng chông, irng phó han 
han gay ra trên dja bàn. 

- Trong trithng hçip xày ra thit hai  do  han  han, UBND các xà, thj trân to 
chüc diu tra nm cu th din tIch bi hi và thu câu nhân dan ye ho tr san xuât dé 
chông h?n,  báo cáo UBND huyn xem xét, quyêt djth ho trçr ho.c báo cáo UBND 
tinh dê nghj h trçi san xuât theo dáng quy djnh hin hành. 

3. Quãn 1 tt vic cung frng, kinh doanh vt tir nông nghip 
- Rà soát nguOn 1rc cung üng hat  giông, phân bón, thuôc bâo v thrc 4t vá 

có k hoach  dáp irng, dam bão thu câu ye sO krçing và yêu câu ye chat luçing phiic 
vi cho thu cu san xuât cüa ngii&i dan trong v1i DOng Xuãn 2020-2021. 

- Tang cung cOng tác kiêm tra, giám sat chat 1ixng giOng, phân bón, 4t tu 
nông nghip trên dja bàn. Xây drng ke hoach kiêm tra các ca s& kinh doanh giông, 
vt tu nông nghip trên toàn huyn. Trong vii Dong Xuân, to chüc It nhât 01 dqt 
kim tra trên din rng nhm kiêm tra, giám sat chat luçing giông, 4t tu trên thj 
trueing, không d hang giâ, kém chat krçmg diia vào san xuât; x1r l nghiêm các 
tnrng hçip buôn ban hang giâ, hang kern chat luqng nêu có xày ra trên dja bàn. 
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III. TO CH13C THU'C HIEN: 
, - . 1. UBND cac xa, th! tran: 

- Kin toãn Ban chi dao  san xuât Dông Xuân & dja phrnng mInh (neu c.n 
thiet); thirc hin nhim vi näm tinh hInh san xuât, chông han,  diêu tiêt nu&c tuOi 
theo huàng dan cüa cc quan chuyên mon cap huyn và cci quan phçi trách xã; phi 
hqp vâi cac Ca quan chuyên ngành huyn theo dOi, chi dao  và 4n dng nhân dan t 
chüc san xuât vi Dông Xuân 2020-2021 dat  kêt qua. Ban chi dao  xã xay dirng k 
hoach hoat dng c%i the, phân cong thãnh viên ban chi dao  phi trách tfrng thôn lang. 
Triên khai ngay mt so nhim vi trpng tam gôm: 

+ Rà soát din tIch tIrng loai cay trông c1i the cho tirng cánh dông, khu virc & 
ti.'rng xä, phn du dt chi tiêu kinh tê - xâ hi huyn giao. Vn dng, khuyn cáo 
nhãn dan không gieo trông lüa & nhffiig cãnh dông thu&ng xuyên bj hin. 

+ Trên co s& djnh hu&ng san xuât cüa Uy ban nhân dan huyn, hu&ng dn 
cho than dan to chüc gieo trông phü hqp v&i tüng chân dat, ljch gieo trông, chüng 
1°ai giông chü 1irc cho trng vüng, trng dja phiiang và giá cã nông san ducic giá. 

+ Thành 1p To diêu tiêt nuâc tai  các thôn lang dé diêu tiêt nuóc tuói vi Dông 
Xuân, giài quyêt tranh chap nuóc, không dé xày ra xung dt tranh giành nuâc. 

+ Dc bit iru tiên vic giài quyêt nhu câu nithc uông cho nguäi và gia süc. 
Tang cir&ng cong tác chi dao,  4n dng ngiRii chn nuôi chuân bj dr tr& thüc an và 
chông ret cho dan gia sue, không dê gia sue thiêu thüc an và thit hai  trong müa 
khô, quan tam phOng, chông djch bnh. 

+ Rà soát nguôn ligrc cung ung hat  giOng, phân bón, thuôc bâo v thirc 4t trên 
dja bàn, dam bâo dáp üng nhu câu ye so krqng và yêu câu ye chat hrng phiic vi 
cho nguYi dan san xuât vi dOng xuân 2020-2021. To chirc triên khai kiêm tra, quán 
triêt cho các to chüc, cá nhân trên dja bàn ye san xuât kinh doanh giOng cay cong 
nghip, giông cay an qua lâu näm chap hành dung quy djnh pháp lu.t. 

+ Day manh  lien kêt trong san xuât (lien két ngang, lien kêt dcc) thông qua 
các hqp dông lien kêt cung cap djch vi dâu vào và tiêu thii nông san cuOi vi cho 
nông dan, dê day nhanh ham krcmg khoa h9c 1rng diing cong ngh cao, thông minh, 
than thin v&i môi trir&ng vào san xuât trông tr9t; san xuât theo chui gàn vâi 
thiiang hiu và chi dn dja l, irng ding các phân mêm xuât nguOn gOc san phâm. 

Thu&ng xuyên theo dôi diên biên tInh hInh san xuât và d&i sOng nhân dan. 
Djnh k' báo cáo tInh hInh san xuât và tiên d gieo trOng ye Trung tam Djch vi 
nOng nghip huyn Chix Pàh theo dja chi Emai: ttdvnnchupahgmail.com)  trir&c 
thfr 3 hang tun dê tong hqp, báo cáo Phông Nông nghip và PINT, Chi c1ic 
Trông trot và Bâo v thirc v.t (theo biêu máu kern theo). 

2. Phông Nông nghip và PTNT: 
- Theo dôi, don dOe triên khai K hoach  san xuât vi DOng xuân 2020-202 1 

trên dja bàn huyn. 
- Phôi hqp v6i các dan vj chuyen ngãnh hiiâng dan k thut cho UBND cac 

xà, thi trân triên khai san xuât tOt & dja phuang. Tham muu UBND huyn xay drng 
và trien khai Phucing an phông chOng hn vi Dông Xuân 2020-2021 trên toãn 
huyn. 

- Tang cu&ng cong tác thanh kiem tra các cci s& san xuât, kinh doanh ging 
cay trông, 4t nuOi, phân bón, thuôc BVTV trên dja bàn huyn. Ngàn chn kp thai, 
xü l nghiêm các ca s& kinh doanh vi pham theo dung quy djnh. 
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- Thing xuyên theo dôi din bin thii tit, tin d san xut nông nghip trén 
dja bàn huyn, khuyén cáo cho ngithi dan biêt dê tp trung gieo trông dam bâo kip 
th?,i vii. Tong hçip báo cáo tInh hInh san xuât nông nghip cho UBND huyên, Si 
Nông nghip và PTNT tinh biêt, theo dôi chi dao  kjp th?ii. 

3. Trun tam Dch vij nông nghip huyn: 
- Phô biên ljch thii vii, khuyên cáo co câu giông cay trông, kiêm tra cong tác 

chuân bj dat và báo cáo tiên d gieo trông, tInh hInh san xuât, han  han theo yeu cu 
cUa UBND huyn, tinh. 

- Tang cir&ng cong tác kiêm tra, hiràng dan quân 1, duy tu si:ra chüa, van 
hành các cong trInh thüy lcii, xây dirng ljch tuâi cii the dôi vâi các loai cay trng. 
Phôi hqp vâi UBND các xâ, thj trân 4n dng nhân dan nao  vet kênh rrnwng cOng 
trInh thUy lqi dê dam bào cung cap rnthc tuói trong müa khô. Khuyên cáo cho nhân 
dan dixçic biêt nhüng vi1ng thung xuyen bj han,  không chü dng duçic nguOn nithc 
tithi, chuyên dôi sang các 1°ai  cay trông khác It có thu câu nuâc dê dua vào gieo 
trông hoc drng san xuât nhäm han  chê thit hai  do nãng han  gay ra. 

- Huàng dan nông dan áp dyng quy trInh san xuât ben vCtng cho tirng 1°ai  cay 
trông và quail 1 chat chê vic san xuât, kinh doanh giông cay trông, phân bón, 
thuôc bâo v thc 4t trên dja bàn; tang cthng dir tInh, d1r báo diên biên cüa các 
loai djch  hai,  kjp thii chi dao  các giái pháp phông trü không dê büng phát trên diên 
rng; hu&ng dn nông dan vic sü ding thuôc BVTV theo nguyen täc 4 dung, giâm 
vic su dimg thuôc BVTV, tang cu&ng áp di.ing các bin pháp sinh h9c, canh tác 
phü hcip trong phông chông sâu beth hai. 

- Tng cuông cong tác tuyên truyên, khuyên cáo nông dan th%rc hin chuyên dôi 
ca câu cay trông trên dat lüa kern hiu qua, nhân rng các mô hInh chuyên doi cci câu 
cay trOng co hiu qua vào san xuât và xac djnh, lira ch9n cd câu giông cay trông, co 
câu cay trOng phü hqp vâi tirng vüng, tiêuvüng san xuât cüa t'rng dja phucxng. 

- Thrc hin dôi mói cong tác truyên thOng, da dng hInh thi'rc phô biên, tuyên 
truyên dê nOng dan dê tiêpcn, áp ding các tiên b khoa h9c k5' thu.t, irng ding 
cong ngh cao trong san xuât, thirc hin các mô hInh san xuât ben v&ng, có hiu qua 
dOi vói ti'rng loai cay trOng. 

- Thu?ng xuyên cp nht theo dôi, kiêm tra tiên d san xuât vi Dông Xuân tü 
các xã, thj trail trong toàn huyn; djnh kr vào sang thu tir hang tun báo cáo tiên 
d san xuat giri ye S& NOng nghip và PTNT (qua Chi c1ic TrOng tr9t và Bâo v 
thc 4t) và Phông Nông nghip và PTNT. 

- Duy trI thi.thng xuyen cOng tác dr báo và htrng dan kjp thai các bin pháp 
phông chOng djch bnh trên gia süc, gia cam cho các xã, thj trân; phôi hçip vói các 
dja phudng xây dirng và tO chüc phông chông djch có hiu qua; dc bit quan tam 
dn cong tác phông chOng djch Ta 1n Châu Phi, LvIIM, djch tai xanh trên heo, 
bnh cüm gia cam. Phát buy hiu qua boat  dng cüa lirc hiqng thu y c sa trong 
vic phát hin sam djch bnh, diêu trj kjp thai. 

- Tang cumg ph61 hçrp thirc hin cong tác kiêm djch dng 4t, kiôm soát giêt 
m và thanh, kim tra vic san xuât kinh doanh thuôc thu y, các chat cam trong 
chin nuôi trên dja bàn. 
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Trén day là K hotch trin khai san xut vi Dông Xuân näm 2020-2021 trén 
dja bàn huyn, UBND huynyêu câu Thu trithng các c quan có lien quan, UBND 
các xâ, thl trân nghiêm tuc triên khai thirc hin./. 

Noinhmn: 
- S& Nông nghip và PTNT; 
- Thithng trrc Huyn üy; 
- Thu&ng trirc HDND huyn; 
- Lành dao UBND huyn; 
- Lãnh do VP HDND-UBND huyn; 
- Các To chirc doàn the huyn; 
- Các phông,ban: NN&PTNT, 

TC-KH, TT.DVNN, 
- UBND các xa, thj trAn; 
- Liru VT, TH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

PHO CHU TICH 
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KE HOACH GIEO TRONG VU  BONG XUAN 2020-202 1 TREN B!A  BÀN HUYN 
(kern theo Ké' hogch sá.4c- )1  /Kf-I-UBND ngày -/12/2O2O cüa UBND huyn chu' Päh) 

TT Xã, thi trãn 
Tng cing 

(ha) 

Lila Bong Xuân 2020-2021 Ngô Bong Xuân 2020-2021 
Rau các 

loai 
(ha) 

Cay dtrçc 
lieu cà 
gal leo 
(ha) 

Tong din 
tIch (ha) 

Nàng sut 
(ta/ha) 

" 
luo'ng 
(tn) 

Tng din 
tIch (ha) 

Nàng sut 
(ta/ha) 

San lu'çng 
(tan) 

1 XãlaKhuo1 163,0 140,0 54,0 756,0 5,0 45,6 22,8 18,0 

2 XãlaPhI 157,0 142,0 53,5 759,7 - - - 15,0 

3 TT Ta Ly 106,0 60,0 55,0 330,0 20,0 44,7 89,4 26,0 

4 XalaMciNong 140,0 120,0 54,5 654,0 - - - 20,0 

5 Xä Ia Ka 185,0 165,0 53,0 874,5 5,0 47,0 23,5 15,0 

6 XälaNhin 50,1 39,0 55,0 214,5 - - - 10,0 1,1 

7 Xã Nghia Hôa 83,6 57,0 54,2 308,9 4,0 48,0 19,2 20,0 2,6 

8 XãHôaPhü 110,0 68,0 55,0 374,0 12,0 46,0 55,2 30,0 

9 XaNghiaHirng 127,0 110,0 56,7 623,7 - - - 15,0 2,0 

10 XaChuDangYa 545,0 510,0 58,0 2.958,0 - - - 35,0 

11 XãDàkTaVer 102,0 79,0 51,0 402,9 12,0 43,0 51,6 11,0 

12 XAHàTây 86,0 70,0 50,0 350,0 6,0 43,0 25,8 10,0 

13 XalaKreng 17,0 12,0 51,5 61,8 - - - 5,0 

14 TT Phü Hôa 54,0 38,0 56,0 212,8 6,0 46,0 27,6 10,0 

Tong cong 1.925,7 1.610,0 54,1 8.710,1 70,0 45,0 315,0 240,0 5,7 
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UBND xã, thj trãn:  

BAO CÁO TIEN DO SAN XUAT VU  BONG XUAN 2020-202 1 
(Tinh den ngay .1 /20....) 

TT Thôn/Làng/tô 
dan phô 

Lüa 
Dông 

- xuân 
Ngô 

Rau 
cac 
loai 

Cay trông khác 

Din tIch 
bô cay 
nghip 

Ho 
tiêu 

ngãy 

phá 
cong 
dal Ghi chü: tInh hInh nguon nu*c, sinh 

trtr&ng, phát trin cay trng (lila, cà 
phé....), san bnh hi,.., 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
TONG CONG 

Don vj kiêm tra, tong hqp , ngày tháng näm 20... 

TM. UY BAN NHAN DAN 
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