
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      
                                                                       

Số: 106 /UBND-NLN 

V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp 

 vụ Xuân năm 2021 

    Tuyên Quang, ngày  14 tháng 01 năm 2021. 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 

Để bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp vụ 

Xuân và cả năm 2021, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ kế hoạch sản xuất nông lâm 

nghiệp được giao, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp 

cụ thể để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó tập 

trung thực hiện tốt một số công việc sau: 

a) Về trồng trọt 

- Bố trí lịch cấp nước, làm đất khoa học, hợp lý để đảm bảo làm đất theo 

đúng quy trình kỹ thuật và tranh thủ thời tiết thuận lợi chủ động gieo trồng vụ 

Xuân năm 2021 trong khung thời vụ tốt nhất, chú trọng thực hiện đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống rét cho mạ và lúa mới cấy. 

- Lựa chọn xây dựng mô hình sản xuất  gắn với liên kết tiêu thụ sản 

phẩm theo chuỗi giá trị với diện tích phù hợp trong vụ Xuân 2021; tăng cường 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời 

và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

cung ứng giống, phân bón, vật tư nông lâm nghiệp không đảm bảo chất 

lượng, gây thiệt hại cho sản xuất. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại cây trồng, hướng dẫn nhân 

dân cách phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để sâu bệnh hại cây trồng phát 

sinh thành dịch. 

b) Về lâm nghiệp  

- Rà soát, bố trí đủ diện tích kế hoạch trồng rừng năm 2021, kiểm tra, đôn 

đốc việc chuẩn bị trồng rừng đảm bảo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. 

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Ban Quản lý dự án cơ sở rà 

soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ cây giống chất lượng cao theo đúng cơ chế chính 

sách đã ban hành, thực hiện quản lý chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc cây giống 
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lâm nghiệp tại từng vườn ươm trên địa bàn, đồng thời kiểm tra, giám sát kế hoạch 

cung ứng cây giống của Ban quản lý dự án bảo vệ phát triển rừng cơ sở để đảm 

bảo cung ứng đủ, kịp thời cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho Tết 

trồng cây Xuân Tân Sửu và kế hoạch trồng rừng năm 2021. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 

trồng rừng năm 2021; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp 

thời không việc lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích trên địa bàn 

quản lý.  

- Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc phá rừng, triệt phá các đường dây 

buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; bố trí lực lượng thường trực để tiếp 

nhận và xử lý thông tin về phòng cháy, chữa cháy rừng nhất là trong dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu. 

c) Về chăn nuôi 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn 

bản số 4008/UBND-NLN ngày 16/12/2020 về việc tập trung phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, 

hướng dẫn nhân dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, chăm sóc và sử 

dụng hợp lý gia súc trong vụ sản xuất.  

- Thực hiện tốt công tác giám sát và phòng ngừa dịch bệnh gia súc, gia 

cầm đặc biệt là bệnh Dịch tả Lợn Châu Phi, Cúm gia cầm....; chuẩn bị đầy đủ 

các điều kiện và triển khai tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm cho đàn gia súc, 

gia cầm theo đúng hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi - Thú y. 

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết 

mổ, lưu thông động vật và sản phẩm động vật bảo đảm theo đúng quy định 

nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. 

d) Về phục vụ sản xuất 

- Tăng cường kiểm tra nguồn nước của các công trình thuỷ lợi để chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn; kiểm tra, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy bơm, thiết bị điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện đảm bảo các 

trạm bơm hoạt động an toàn; theo dõi sát lịch xả nước của hồ thủy điện Tuyên 

Quang để bố trí kế hoạch bơm nước phục vụ sản xuất; tăng cường quản lý 

chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đủ nước 

tưới suốt vụ Xuân năm 2021.  

- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng 

dẫn nhân dân gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, thực hiện các biện pháp 

thâm canh, phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kỹ thuật để sản xuất đạt hiệu quả.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng 

vật tư nông lâm nghiệp không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho sản xuất. 
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở  giúp Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố tổ chức sản xuất vụ Xuân năm 2021 và thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc phát sinh tại cơ sở. 

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng thường 

xuyên cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng 

cháy chữa cháy rừng và pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng Công an, Quân đội, và chính quyền cơ sở, các chủ rừng tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định của 

pháp luật các hành vi xâm hại rừng. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong 

việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm 1 văn bản này; theo 

dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ sản xuất, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất 

kịp thời các biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tuyên Quang, chủ động phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng, thủy văn Tuyên 

Quang, thường xuyên đăng tải thông tin hướng dẫn nhân dân về diễn biến thời 

tiết, thời vụ gieo trồng, biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, 

cảnh báo nguy cơ cháy rừng để nhân dân chủ động trong tổ chức sản xuất và 

nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng cháy chữa cháy rừng. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo tại văn bản này và báo cáo 

kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh Ủy; 

 
PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh;  
- Như trên; 

 

 
- Đài PT&TH tỉnh:  
- Báo Tuyên Quang;  
- TT KTTV Tuyên Quang; Nguyễn Thế Giang 
- Trưởng phòng KT CNLN;  
- Lưu VT, (Hòa 30).  
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