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thời vụ xuống giống; tổ chức xuống giống tập trung cho từng vùng. Phát động nhân
dân cày đất bỏ ải, phơi ruộng, làm vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch vụ đông
xuân 2008 - 2009. Tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi để sản xuất hết diện tích
đất lúa hoặc chuyển cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao;
- Đối với diện tích đất màu phát động nhân dân phát dọn để chủ động xuống
giống. Quá trình phát dọn, đốt không để xảy ra cháy lây lan, cháy rừng. Những diện
tích đất màu đã được rà soát trồng mới cây điều vận động nhân dân có kế hoạch trồng
ngay đầu vụ hè thu, có thể bố trí trồng xen cây bắp, cây mỳ vào diện tích trồng điều
chưa phủ tán;
- Tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp; tích cực triển khai thực hiện
công tác phòng, chống, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra chất lượng giống cây
trồng lâm nghiệp theo quy định;
- Đối với chăn nuôi có kế hoạch vận động nhân dân di chuyển đàn theo lộ trình
năm 2009 của các xã, phường vào khu quy hoạch chăn nuôi tập trung ở 4 xã để nhân
dân biết thực hiện. Vận động nhân dân không chăn nuôi trong các phường nội thị, các
khu dân cư tập trung để bảo đảm môi trường sinh thái, cần xem xét các hộ chăn nuôi
gây ô nhiễm môi trường dân cư, tùy theo mức độ xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu hộ
lập cam kết xử lý hoặc di dời vào vùng quy hoạch.
2. Về thời vụ sản xuất:
- Đối với lúa hè thu chính vụ được xác định gieo trồng từ ngày 01/5/2009 và
kết thúc vụ ngày 30/6/2009; không khuyến khích các địa phương tổ chức sản xuất hè
thu sớm vì lúa hè thu sớm là cầu nối mang dịch bệnh sang trà lúa hè thu chính vụ. Ở
những vùng có công trình thủy lợi, theo lịch tưới của Trạm Khai thác công trình thủy
lợi La Gi - Hàm Tân trong thời vụ cho phép có thể gieo khô hoặc gieo gác; chỉ đạo
quyết liệt về thời vụ để trong một vùng gieo sạ đồng loạt và giám sát chặt chẽ đồng
ruộng để phát hiện dịch bệnh kịp thời. Tập trung chỉ đạo xuống giống lúa đồng loạt
dựa trên cơ sở tình hình nước tại tác công trình thủy lợi để bố trí thời vụ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức quản lý chặt việc xuống
giống ở các vùng nước gió, kiên quyết không xuống giống kéo dài. Địa phương nào
để nông dân xuống giống không đúng lịch thời vụ quy định để xảy ra dịch bệnh thì
lãnh đạo địa phương đó chịu kỷ luật trước Ủy ban nhân dân thị xã. Đối với cây màu
chỉ xuống giống khi thời tiết đã có mưa đất đã đủ độ ẩm.
3. Về cơ cấu giống cây trồng:

