ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2079 /UBND-KTN
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất
vụ Đông năm 2020.

Lai Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.
Năm 2020, do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết bất thường: Mưa đá, dông
lốc xảy ra nhiều đợt trong vụ Đông Xuân 2019-2020, mưa lũ gây sạt lở vùi lấp
trong vụ Mùa đã làm nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng đến sản
xuất của người dân.
Thực hiện Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT ngày 11/9/2020 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2020, để đẩy
mạnh sản xuất vụ Đông, bù đắp thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. UBND các huyện, thành phố
- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng và khung thời
vụ phù hợp để không ảnh hưởng tới sản xuất vụ lúa Đông Xuân năm 2020-2021.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng
diện tích gieo trồng cây vụ Đông như: Cây ngô (sử dụng các giống ngắn ngày,
giống làm thực phẩm), su hào, bắp cải, cà chua, khoai tây... ở những nơi có điều
kiện về nguồn nước tưới.
- Báo cáo kịp thời kết quả sản xuất cây vụ Đông năm 2020 về Sở Nông
nghiệp và PTNT.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện,
thành phố kiểm tra, đôn đốc sản xuất vụ Đông năm 2020; chủ động hướng dẫn
cơ cấu giống, thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các biện pháp kỹ thuật chăm
sóc, phòng trừ sâu bệnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống cây trồng,
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất; xử lý nghiêm những trường
hợp vi phạm theo quy định.
- Phối hợp với các địa phương đánh giá kết quả sản xuất cây vụ Đông
năm 2020, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT.
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3. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng thời lượng
phát sóng các tin, bài tuyên truyền về phát triển sản xuất cây vụ Đông năm
2020; kịp thời đưa tin về tình hình thời tiết để người dân kịp thời nắm bắt thông
tin và chủ động ứng phó.
Căn cứ nội dung Công văn, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan, triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh: U1, U4;
- VP UBND tỉnh: V1, V3;
- Lưu: VT, KT1.
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