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ðộc lập - Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tập trung công tác chỉ ñạo sản xuất trồng trọt vụ ðông năm 2018
Vụ ðông ñược xác ñịnh là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần quyết ñịnh
mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm. Tuy nhiên thời tiết vụ ðông thường diễn
biến rất phức tạp, khó lường, ñầu vụ nguy cơ mưa bão, ngập lụt rất lớn và chính vụ
thường rét ñậm, rét hại, ảnh hưởng ñến sản xuất nông nghiệp. ðể hướng tới mục
tiêu sản xuất vụ ðông năm 2018 an toàn, ñạt chỉ tiêu kế hoạch và kết quả cao,
UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám ñốc các
Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, ñơn vị có liên quan tập trung chỉ ñạo, tổ chức thực
hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. UBND các huyện, thành phố, thị xã
a) Căn cứ ðề án sản xuất vụ ðông năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT ñã
ban hành và ñặc ñiểm về ñất ñai, khí hậu của ñịa phương xây dựng và triển khai thực
hiện ðề án sản xuất vụ ðông năm 2018 của ñịa phương mình, ñảm bảo tốt các ñiều
kiện cần thiết ñể bố trí các loại cây trồng phù hợp, khép kín diện tích. Phải quyết tâm
cao trong chỉ ñạo ñiều hành ñể hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch ñề ra.
b) Cấp ủy, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần ban hành văn bản chỉ ñạo
sản xuất vụ ðông 2018 và thành lập Ban chỉ ñạo sản xuất ở các ñịa phương; Phân
công lãnh ñạo UBND huyện và cán bộ chuyên môn các phòng, ban có liên quan chỉ
ñạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã, phường, thị trấn.
c) Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ ñạo ñể nông dân thực hiện nghiêm
túc các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, né tránh thiên tai, nhằm giảm thiểu về thiệt hại.
ðồng thời quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia chuỗi
liên kết trong sản xuất nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tăng giá
trị kinh tế trên ñơn vị diện tích.
d) Những ñịa phương chưa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho nông
dân bị thiệt hại do cơn Bão số 2 năm 2017, thiệt hại do cơn Bão số 3 và áp thấp
nhiệt ñới từ 13/7/2018-22/7/2018 xẩy ra trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An thì khẩn trương
hoàn chỉnh hồ sơ hỗ trợ nông dân theo các chính sách hiện hành của Trung ương và
của tỉnh.

