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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH    Kon Rẫy, ngày       tháng      năm  

V/v triển khai công tác 

chuẩn bị sản xuất trồng trọt 

vụ Đông Xuân 2022-2023 
 

Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3581/UBND-NNTN ngày 24/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Thông báo số 6744/TB-BNN-VP ngày 10/10/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Để chuẩn bị tốt cho sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2022-2023, UBND 

huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương trên cơ sở thẩm quyền, chức năng nhiệm 

vụ được giao tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau đây: 

1. Tiếp tục theo dõi và chăm sóc cây trồng vụ mùa 2022. Thường xuyên 

theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ, tình hình dịch bệnh, kịp thời có giải pháp 

phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu tối đa thiệt hại. 

2. Đối với vụ lúa Đông Xuân 2022-2023: Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa 

lũ, nguồn nước để xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, thời vụ linh hoạt, cơ cấu 

giống vụ Đông Xuân 2022-2023, cụ thể theo từng địa bàn và xuống giống khi 

thời tiết thuận lợi để hạn chế thiệt hại khi xuống giống.  

Tập trung xuống giống trong tháng 12 năm 2022. Đối với chân đất thấp, 

bị ngập úng: Cần tính toán cụ thể thời vụ xuống giống, tránh gieo sạ nhiều lần 

do ngập úng. Cơ cấu giống: Sử dụng giống ngắn ngày; giống chất lượng chiếm 

60-65% diện tích. Tiếp tục chỉ đạo giảm giá thành sản xuất lúa thông qua giảm 

lượng giống lúa gieo sạ, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tăng cơ giới 

hoá trong sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ hiệu quả trên đất lúa; áp dụng tiến bộ kỹ 

thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng lợi nhuận cho người 

sản xuất.  

3. Đối với cây rau màu, sắn: Có kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu 

tiêu thụ, gắn với liên kết sản xuất. Quản lý tốt bệnh vi rút khảm lá sắn, sâu keo 

mùa thu trên cây ngô. 

4. Đối với cây công nghiệp và cây ăn quả: Phổ biến, hướng dẫn biện pháp 

phòng chống hạn; tưới nước tiết kiệm, sử dụng giống mới có khả năng kháng 

sâu bệnh, thích nghi với sự biến đổi của khí hậu. Tiếp tục triển khai thực hiện tái 

canh cà phê, ổn định và không mở rộng diện tích hồ tiêu. Cây trồng xen trong cà 

phê, hồ tiêu cần đảm bảo đúng quy trình, mật độ trồng xen hợp lý để đảm bảo 

năng suất, chất lượng cây trồng.  
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5. Tăng cường sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất có 

chứng nhận, đẩy mạnh đánh giá và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 

cho các đối tượng cây trồng đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và 

hướng đến xuất khẩu.  

6. Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã chế 

biến để bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn mang lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra vật tư đầu vào sản xuất trên địa bàn. 

8. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông huyện chủ trì, phối hợp 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan đơn vị có liên quan hướng dẫn, 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai công tác chỉ đạo 

sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2022-2023 đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ 

đạo của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, kịp thời  

giải quyết các khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền 

được giao, trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp báo cáo UBND huyện xem 

xét, chỉ đạo. 

Báo để các đơn vị và địa phương biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (th/h);  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn (đ/biết, chỉ đạo); 

- Lưu: VT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuỷ 
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