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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Văn bản số 477/TT-CLT ngày 23/4/2019 của Cục Trồng trọt về
việc sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè
thu, mùa và định hướng vụ đông 2019 các tỉnh phía Bắc;
Để đánh giá kết quả sản xuất cây trồng vụ đông xuân 2018-2019, đề xuất
các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè thu, mùa và định hướng vụ
đông 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn thuộc huyện thực hiện:
- Tổng hợp, báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân 2018-2019 theo một
số nội dung chính như sau: Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong sản xuất; thời
vụ gieo cấy, cơ cấu giống, diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng;
kết quả triển khai “Cánh đồng lớn”, các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới
và các mô hình liên kết hiệu quả; kết quả chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả
sang trồng các cây trồng khác năm 2018 và kế hoạch chuyển đổi năm 2019.
- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Hạt Kiểm lâm, Ủy
ban nhân dân xã, thị trấn, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương thực hiện rà
soát, thống kê diện tích mía phế canh chuyển sang trồng các cây trồng khác
(theo biểu mẫu đính kèm).
- Bổ sung số liệu diện tích cây trồng vụ xuân được chuyển đổi từ diện
tích mía năm 2019 vào báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân của huyện.
- Đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, mùa và vụ đông
2019 (cơ cấu giống, thời vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình liên
kết, sản xuất theo tiêu chuẩn,...) nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế
trong sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả và giá trị sản xuất.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Sở
2. 1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố phối
hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố rà soát, thống kê diện tích
mía phế canh chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác.

- Tổng hợp diện tích mía phế canh chuyển sang trồng các cây trồng khác
vào báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân 2018-2019.
- Tổng hợp báo cáo sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019 của các
huyện, thành phố; tham mưu báo cáo đánh giá sơ kết sản xuất cây trồng vụ đông
xuân 2018-2019, kế hoạch triển khai sản xuất vụ hè thu, mùa, vụ đông 2019.
2.2. Chi cục Kiểm Lâm
- Giao cho Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan
chuyên môn thuộc huyện, thành phố rà soát, thống kê cụ thể diện tích mía phế
canh chuyển sang trồng cây lâm nghiệp.
- Bổ sung diện tích mía phế canh chuyển sang trồng cây lâm nghiệp vào
diện tích trồng rừng thực hiện.
2.3. Trung tâm Khuyến nông
Tổng hợp, đánh giá các mô hình mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật, các mô hình khảo nghiệm, sản xuất thử giống mới; xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện các mô hình trình diễn vụ hè thu, vụ mùa đúng tiến độ.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc Sở triển
khai thực hiện các nội dung trên, báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp trước ngày 15/5/2019./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (Thực hiện);
- UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Giám đốc Sở; (Báo cáo)
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;
- Chi cục Kiểm lâm;
(Thực hiện);
- Trung tâm Khuyến nông;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT,TTBVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Thành

