
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NAM ĐỊNH 

   

  Số:         /UBND-VP3 
 

V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ 
   và nâng cao hiệu quả sản xuất              

vụ Xuân năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 5 năm 2019 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Công ty TNHH MTV KTCTTL. 

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, thời gian qua ngành Nông 
nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo các hộ nông 
dân phòng trừ Rầy nâu cuối vụ, diện tích phun trừ 16.000 ha đạt kết quả tương 
đối tốt. Tuy nhiên một số diện tích không tuân thủ kỹ thuật theo hướng dẫn của 
Sở Nông nghiệp và PTNT đã để xảy ra tình trạng cháy Rầy cục bộ. 

 Thời tiết trong thời gian tới diễn biến phức tạp, khó lường, để sản xuất vụ 
Xuân 2019 giành thắng lợi toàn diện, hạn chế thấp nhất do các yếu tố bất thuận 
của thời tiết và dịch hại gây ra, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành 
phố, các Sở, ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Căn cứ diễn biến thời tiết, có biện pháp điều tiết nước hợp lý trong 
ruộng, tránh ngập úng do mưa lớn kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho thu 
hoạch lúa. 

2. Tăng cường công tác điều tra phát hiện, hướng dẫn các địa phương và 
hộ sản xuất kiểm tra, xác định diện tích nhiễm Rầy cuối vụ; tổ chức phun trừ kịp 
thời bằng các loại thuốc đặc hiệu cho những diện tích nhiếm Rầy theo hướng 
dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; thu hoạch ngay đối với những diện tích lúa 
chín > 80% bị nhiễm Rầy nặng. 

 3. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động mọi lực lượng, phương tiện khẩn 
trương thu hoạch lúa Xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Yêu 
cầu người dân không phơi thóc, rơm rạ trên các tuyến đường làm cản trở giao 
thông dễ gây tai nạn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; không 
xả rơm rạ xuống kênh mương, dòng sông gây ách tắc dòng chảy làm ảnh hưởng 
tới hiệu quả phòng, chống thiên tai và mất mỹ quan nông thôn. 

 4. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa, 
vụ Hè Thu; trong quá trình xây dựng phải lồng ghép với các phương án phòng, 
chống thiên tai, mưa bão, úng trong vụ Mùa, vụ Đông. Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp và công tác quản lý chất lượng 
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nông sản trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định 
của pháp luật.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ 
trưởng các Sở, ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 
- Như trên;  
- Công an tỉnh; 
- Cục Quản lý thị trường; 
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh; 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;    
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh;                                                                                       
- CPVP UBND tỉnh; (email) 
- Lưu: VP1, VP3. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Phùng Hoan 
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