
ĐIỆN KHEN 
Về việc hoàn thành gieo trồng vụ Mùa 2019 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH điện: 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;  

- Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty Điện lực Nam Định; 

- Lãnh đạo các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay toàn tỉnh đã cấy và sạ 
được trên 65.500 ha (đạt 86% KH), trồng màu Hè thu được 8.990 ha (đạt 99% KH); 
trong đó huyện Vụ Bản và Trực Ninh đã cơ bản hoàn thành xong gieo cấy lúa Mùa, 
huyện Hải Hậu và Ý Yên đã gieo cấy được trên 90% diện tích. 

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nhân dân và cán bộ các địa phương, nhất là 
huyện Vụ Bản, Trực Ninh, Hải Hậu và Ý Yên đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện gieo cấy nhanh gọn lúa Mùa trong khung thời vụ tốt nhất. 

Để đảm bảo giành thắng lợi sản xuất vụ Mùa 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và 
các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tiếp tục tập trung chỉ đạo, 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương hoàn thành gieo cấy lúa Mùa xong trước ngày 15/7 và gieo 
trồng cây rau màu Hè Thu trước ngày 20/7. 

2. Duy trì mực nước nông thường xuyên trong ruộng lúa cấy, tuyệt đối không 
để ngập úng hoặc khô hạn; thực hiện tốt việc khoanh vùng, điều tiết nước hợp lý 
cho từng vùng và chủ động dự trữ nước trong hệ thống kênh mương để tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc cấy, chăm sóc cây trồng vụ Mùa. 

3. Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy lúa Mùa chuyển trọng tâm sang chăm 
sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi theo đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT; 
chăm sóc và bảo vệ tốt lượng mạ dư thừa để dự phòng. 

4. Tiếp tục triển khai công tác giải tỏa, khơi thông dòng chảy; bám sát diễn 
biến thời tiết, thủy văn, sẵn sàng các phương tiện và phương án phòng chống úng 
cho lúa, màu./. 

Nơi nhận: 

- Các đ/c lãnh đạo UBND tỉnh;       
- Như trên; 
- Sở Nội vụ; 
- Báo NĐ, Đài PTTH tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Website tỉnh, Website VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP8, VP3. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Phạm Đình Nghị 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /CĐ-UBND 

   

Nam Định, ngày          tháng 7 năm 2019 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-07-11T15:37:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Kha<trankha@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-07-11T15:47:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Đình Nghị<phamdinhnghi@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-07-11T16:40:25+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-07-11T16:40:38+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2019-07-11T16:40:54+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




