CÔNG BÁO/Số 39/Ngày 20-5-2008

43

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LA GI
Số: 10/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Gi, ngày 09 tháng 4 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc triển khai sản xuất vụ Hè thu và chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2008
Theo thời vụ hàng năm, đến nay là giai đoạn chuẩn bị để thực hiện sản xuất vụ
Hè thu. Đây là vụ sản xuất chính, quyết định thắng lợi sản xuất nông nghiệp cả năm.
Để thực hiện sản xuất vụ Hè thu đạt kết quả tốt; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên
cây trồng, vật nuôi; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; góp phần hoàn
thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2008.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chỉ thị thực hiện ngay một số biện pháp sau:
1. Triển khai sản xuất:
Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương xây dựng phương án sản xuất vụ
Hè thu và thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2008, trong
đó phải đề cập những vấn đề trọng tâm sau:
- Nắm chắc diện tích lúa Đông xuân 2006 - 2007 đã thu hoạch và các trà lúa
còn lại để lập kế hoạch xuống giống lúa Hè thu 2008 với phương châm: tuân thủ lịch
thời vụ xuống giống; tổ chức xuống giống tập trung cho từng vùng. Những diện tích
lúa theo từng vùng đã rà soát chuyển đổi trồng thanh long năm 2008, tổ chức triển
khai cho nhân dân biết thực hiện trong vụ Hè thu. Phát động phong trào cày đất bỏ ải,
phơi ruộng, làm vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch vụ Đông xuân;
- Đối với diện tích đất màu phát động nhân dân phát dọn đất để chủ động
xuống giống. 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
mì và diện tích trồng điều...;
- Đối với chăn nuôi triển khai cho nhân dân về kế hoạch di chuyển đàn theo lộ
trình năm 2008 của các xã, phường vào khu quy hoạch chăn nuôi tập trung 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.
2. Về thời vụ sản xuất:
- Đối với lúa Hè thu chính vụ được xác định gieo trồng từ ngày 01/5/2008 và
kết thúc vụ ngày 30/6/2008; 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 KTCTTL 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

