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Th«ng b¸o
 VÒ viÖc t¨ng cêng chØ ®¹o gieo cÊy vô chiªm xu©n 2021- 2022

 trªn ®Þa bµn x· Nam ChÝnh 

Thùc hiÖn KÕ ho¹ch sè 111/KH-UBND ngµy 15/11/2022 cña UBND huyÖn 
Nam S¸ch vÒ KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vô Chiªm xu©n n¨m 2021-2022. Uû ban nh©n 
d©n x· tæ chøc héi nghÞ triÓn khai kÕ ho¹ch chØ ®¹o s¶n xuÊt,  néi dung cô thÓ 
nh sau:

I- Kết quả làm thủy lợi đông xuân 2021-2022
- Thêi gian tæ chøc thùc hiÖn.
+ HTX DV NN tæ chøc thùc hiÖn n¹o vÐt m¬ng m¸ng c¸c tuyÕn theo ph©n 

cÊp qu¶n lý, lµm xong tríc ngµy 15/12/2021.
+ C¸c th«n c¸c hé gia ®×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c tuyÕn m¸ng néi ®ång, lµm 

xong tríc ngày 31/12/202. 
KÕt qu¶ thùc hiÖn.
1- TriÓn khai kÕ ho¹ch lµm thuû lîi §«ng Xu©n 2021-2022
- HTX DV NN  triÓn khai thùc hiÖn xong trước ngày 13/01/2022.
- C¸c th«n: Đến nay đã tuyên truyền vận động nhân dân dọn máng xương 

cá đạt từ 80 – 85%.
- CÇy ¶i: một số diện tích nhỏ ở c¸c th«n cha thùc hiÖn ®îc do một số lô 

trũng ở thôn Hoàng xá ( Dộc Ông An Thôn Hoàng xá)
1- TriÓn khai KÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 2021-2022.
- HTXDVNN xã xây dựng kế hoạch đổ ải cụ thể như sau: 
Ngày 17 đến ngày 20/01/2022 đổ ải thôn Hoàng xá, đội giống đội 7 thôn 
An Thượng.
Ngày 21 – 24/01/2022 đổ ải thôn Bịch Tây.
Ngày 25 – 27/01/2022 đổ ải Cụm 5 thôn An Thượng, đồng Vôi, Đống cao 
thôn An Thượng.

- Các trạm bơm dã chiến do các thôn bố trí lịch kết hợp với HTXDVNN đổ ải
2- TriÓn khai kÕ ho¹ch diÖt chuét n¨m 2022.
- Ngày 08 – 10/01/2022 Các thôn tổ chức đánh chuột lần 1; dự kiến sau khi 

làm vỡ xong xẽ tiếp tục đánh chuột lần 2.
2- TriÓn khai quy vùng lúa cấy máy.
- VÒ quy vïng lóa cấy bằng máy: Tổng diện tích là  100,102m2( 10ha) 
- Thời gian cấy: 
Ngày 06 – 07/02/2022 tổ chức cấy máy khu vực thôn Hoàng xá, An 

Thượng; 
Ngày 13 – 14/01/2022 tổ chức cấy khu vực Bịch Đông, Bịch Tây



III- NhiÖm thùc hiÖn tiÕp theo
§Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch: lµm thuû lîi §«ng Xu©n; KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ 

ho¹ch diÖt chuét vô Chiªm xu©n n¨m 2021-2022. UBND x·  yªu cÇu Ban Gi¸m 
®èc, c¸c «ng Trëng th«n, c¸c ngµnh cã liªn quan nghiªm tóc thùc hiÖn mét sè 
néi dung sau:

1- Ban Gi¸m ®èc HTX DV NN
- Tæ chøc dän m¬ng m¸ng c¸c tuyÕn HTX qu¶n lý (hoµn thµnh tríc ngµy 

13/01/2022)
- KiÓm tra, tu söa m¸y mãc, bê ®¾p c¸nh phai ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®æ ¶i.
- Thống nhất lÞch ®æ ¶i vô theo lÞch gieo cấy của xã, kết hợp với các ông 

trưởng thôn, các ông chủ máy, tổ lông giang triển khai lấy nước không để tình 
trạng chồng chéo, nước bơm đến đâu thì tổ chức lồng dập ngay đến đó, không 
để tình trạng ruộng chờ máy, máy chờ nước, tổ chức làm đất đảm bảo chất lượng 
về kỹ, mỹ thuật không để nhân dân ý kiến về công tác làm đất .

2- C¸c th«n 
- Tiếp tục chỉ ®¹o, ®«n ®èc nh©n d©n dän m¬ng m¸ng néi ®ång vµ vÖ sinh 

®ång ruéng, xong trước ngày 15/01/2022, tuyên truyền nhân dân thu ho¹ch c©y 
mÇu vô ®«ng ®Ó tiÕn hµnh ®æ ¶i theo kÕ ho¹ch, nếu hộ nào chưa thu hoạch xong 
trước khi tổ chức đổ ải thì tự bảo vệ diện tích cây màu của gia đình mình.

- Đôn đốc các ông chủ máy tiến hành cầy phá luống khi nhân dân thu hoạch 
cây màu vụ đông.

- Tuyªn truyÒn nh©n d©n chuyÓn bÞ thãc gièng, ph©n bãn ®Çy ®ñ phôc vô 
cho gieo cÊy vô chiªm xu©n ®¶m b¶o ®óng c¬ cÊu gièng lóa, trµ lóa vµ ®óng thêi 
vô. §èc ®èc kiÓm tra c¸c hé ®· ®¨ng ký cÊy lóa  bằng máy vệ sinh đồng ruộng 
đặc biệt là phan thuốc diệt ốc Bươu vàng (trước 02 ngày) theo lịch đã phân theo 
®Ó ®îc nhËn kinh phÝ hç trî theo quy định.

Trªn ®©y lµ mét sè néi dung th«ng b¸o, Uû ban nh©n d©n x· yªu cÇu Ban 
Gi¸m ®èc HTX DV NN vµ c¸c ngµnh cã liªn quan vµ Trëng th«n, bí thư chi bộ, 
c¸n bé phô tr¸ch giao th«ng thuû lîi tæ chøc thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò 
ra. UBND x· ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ §¶ng uû viªn phô tr¸ch chi bé chØ ®¹o Trëng 
th«n, bí thư chi bộ thùc hiÖn tèt c¸c néi dung trªn.
N¬i nhËn:

- BTV §¶ng uû (§Ó b¸o c¸o)
- TT UBND x·;
- §¶ng uû phô tr¸ch Chi bé n«ng th«n;
- BG§ HTX DV NN;
- Trrëng th«n;BT chi bộ;
- §µi truuyÒn thanh;
- Lu VP.

TM.UBND XÃ
Phó chủ tịch

             
Vương Thừa Vũ
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