UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 290 /SNN&PTNT-TT&BVTV
V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất
vụ Đông Xuân 2020-2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi;
- Các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan.
Tính đến ngày 23/02/2021, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 28.500 ha lúa
Đông Xuân, đạt 96,6% kế hoạch. Thời tiết và các các điều kiện sản xuất hiện tại
tương đối thuận lợi. Để vụ Đông Xuân 2020-2021giành kết quả thắng lợi, hiệu quả
cao, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và yêu cầu các
đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Nông nghiệp &PTNT (phòng
Kinh tế), UBND các xã, phường, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn nông dân trên địa bàn:
- Tập trung lấy nước đảm bảo đủ nước gieo cấy và tưới dưỡng cho cây lúa;
- Khẩn trương gieo trồng hết diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2020-2021
trong khung thời vụ tốt nhất, kết thúc gieo cấy lúa trong tháng 02/2021;
- Tranh thủ thời tiết nắng ấm, khẩn trương bón thúc sớm, bón phân đầy đủ
và cân đối cho cây lúa và các cây trồng khác để cây trồng sinh trưởng, phát triển
tốt; kịp thời phát hiện, phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh, chuột gây hại cây trồng.
2. Chi cục Thủy lợi và các Công ty TNHH MTV Thủy lợi thường xuyên

kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng
cho cây trồng.
3. Chi cục Trồng trọt&BVTV tăng cường dự tính, dự báo sâu bệnh và hướng
dẫn, đôn đốc nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
4. Trung tâm Khuyến nông chủ động phối hợp với Đài Phát thanh&Truyền
hình tỉnh thực hiện các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân
áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng NN&PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TT&BVTV.
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