ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN Đ ẢT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:5if /UBND-VP

Hòn Đất, ngày J [) thángỵfj1 năm "2017

V/v tăng cường công tác chỉ
đạo sản xuất lúa vụ Đông
Xuân 2017-2018
K ính gửi:
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T rưởng phòng N ông nghiệp và PT N T ;
T rưởng đài Truyền thanh huyện;
Chủ tịch UBND các xã, thị trân;
Các công ty, doanh nghiệp liên kết, hợp tác sản xuất
trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1805/UBND-KTCN, ngày 23 tháng 11 năm 2017
của U BN D tỉnh về việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ lúa Đông Xuân 20172018; Công văn số 1083/SNN PTNT-CCTTBVTV, ngày 21 tháng 11 năm 2017
của Sở N ông nghiệp và PTN T về việc tăng cường quản lý chất lượng giống lúa
trong vùng bao tiêu sản phấm.
Đ ồng thời, để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân
2017-2018, hạn chế thấp nhất các thiệt hại từ thiên tai, dịch bệnh, các rủi ro từ
đầu vào (chất lượng giống, vật tư ,...) đến đầu ra của sản phẩm, ủ y ban nhân dân
huyện đề nghị T rưởng phòng N ông nghiệp và PTNT, Trưởng đài Truyền thanh
huyện, Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn và các công ty, doanh nghiệp liên kết,
hợp tác sản xuất trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung sau:
1. P h òn g N ô n g nghiệp và P T N T

Theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương, người nông dân thực hiện
tốt các quy trình sản xuất từ khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, kỹ thuật gieo sạ,
chọn giông, kỹ thuật canh tác, các biện pháp phòng, trừ sâu, dịch bệnh,...đên
khâu, thu hoạch và tiêu thụ sản phấm.
Phối hợp U BN D các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ nội dung họp đồng ký
kết, tiêu thụ sản phẩm , đảm bảo lợi ích hài hòa, công bằng giữa công ty, doanh
nghiệp và người dân; tránh trường họp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người
sản xuât. Phòng N ông nghiệp và PTNT, ƯBND các xã, thị trấn là các cơ quan
đâu mối trong việc kêu gọi, hướng dẫn và hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp và
người nông dân trong việc thực hiện ký kết hợp đông tiêu thụ sản phẩm trên địa
bàn.
Phối hợp Chi cục trồng trọt và BVTV trong việc quản lý chất lượng lúa
giông, chât lượng phân bón, thuôc bảo vệ thực vật do công ty, doanh nghiệp
cung câp cho nông dân thông qua họp đồng. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ thực
hiện tôt công tác thanh tra, kiêm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh
doanh giông, phân bón, thuôc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến nguồn nước, thời tiết, tình
hình sâu, dịch bệnh (nhất là đối với dịch bệnh muôi hành, rây nâu, bệnh vàng
lùn, lùn xoắn lá ,...) để kịp thòi thông báo, hướng dẫn và hô trợ người^dân chủ
động các biện pháp phòng, trị kịp thời và hiệu quả. Xem xét, điêu chỉnh thời vụ
gieo sạ hợp lý cho từng vùng, từng địa phương và theo dõi tình hình thực hiện
lịch thời vụ gieo sạ của từng địa phương để có biện pháp chân chỉnh, khăc phục
kịp thời tình trạng gieo sạ không theo lịch vụ.
Phối họp các Trạm trực thuộc (Trồng trọt và BVTV, Khuyến nông, Thú
y) theo dõi, quản lv tốt các cuộc hội thảo vê giông, vật tư nông nghiệp đê kịp
thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý đôi với đơn vị sản xuât, kinh
doanh không đúng theo quy định.
2. Đ ài T ru y ề n th a n h huyện
Phối họp Phòng N ông nghiệp và PTN T trong việc thông tin, tuyên truyền
về quy trình sản xuất, lịch thời vụ gieo sạ, tình hình thời tiết, sâu, dịch bệnh và
các biện pháp phòng, trị kịp thời và hiệu quả đe người dân biết và thực hiện.
Phối hợp các ngành chức năng của tỉnh, huyện trong việc thông tin, tuyên truyền
về tình hình sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện
để người dân biết và chủ động trong sản xuất.
3. UBND các xã, th ị trấ n
Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất tại địa phương, nhất là đối với việc
thực hiện lịch thời vụ gieo sạ; phối hợp chặt chẽ với Phòng N ông nghiệp và
PTNT trong việc triển khai thực hiện các biện pháp đế chăm sóc, bảo vệ tốt diện
tích lúa Đông Xuân.
Tuyên truyền, vận động người dân trong việc ký kết họp đồng tiêu thụ sản
phấm, nhất là đối với giống lúa N hật D S 1 chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của
doanh nghiệp và 100% diện tích gieo sạ phải được ký kết hợp đồng tiêu thụ với
công ty, doanh nghiệp, không có người dân nào sản xuất khi không có hợp đồng
tiêu thụ với công ty, doanh nghiệp; họp đồng phải được ký kết hai bên và có xác
nhận của UBN D xã, thị trấn. Việc tuyên truyền, vận động phải được triển khai
đến các ấp, khu phố và rộng rãi trong Nhân dân, nội dung tuyên truyền phải đề
cập đến thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm lúa N hật DS1 (chỉ có nước ngoài
mới tiêu thụ, thị trường trong nước không tiêu thụ sản phẩm này), do đó nếu
người dân không ký kêt hợp đông tiêu thụ thì thiệt hại, rủi ro về thị trường,
người dân tự chịu trách nhiệm. Trường hợp, không tuyên truyền, vận động và
phô biên rộng rãi đên ngưòi dân, để xảy ra tình trạng người dân không nắm bắt
được thông tin, chủ trương của huyện về việc ký kết họp đồng tiêu thụ dẫn đến
tình trạng sản xuât không có ký kết hợp đồng tiêu thụ, gây thiệt hại, rủi ro về
đâu ra cho người dân thì Chủ tịch ƯBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch ƯBND huyện.
Chịu trách nhiệm trong việc xác nhận hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm,
đảm bảo lợi ích hài hòa giữa công ty, doanh nghiệp và người dân; thông tin
trong hợp đông phải đây đủ, rõ ràng và đảm bảo cơ sở để giải quyết, xử lý đối

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến nguồn nước, thời tiết, tình
hình sâu, dịch bệnh (nhất là đối với dịch bệnh muôi hành, rây nâu, bệnh vàng
lùn, lùn xoắn lá ,...) để kịp thời thông báo, hướng dẫn và hô trợ người^dân chủ
động các biện pháp phòng, trị kịp thời và hiệu quả. Xem xét, điêu chỉnh thời vụ
gieo sạ hợp lý cho từng vùng, từng địa phương và theo dõi tình hình thực hiện
lịch thời vụ gieo sạ của từng địa phương đê có biện pháp chân chỉnh, khăc phục
kịp thời tình trạng gieo sạ không theo lịch vụ.
Phối họp các Trạm trực thuộc (Trồng trọt và BVTV, Khuyến nông, Thú
y) theo dõi, quản lý tốt các cuộc hội thảo vê giông, vật tư nông nghiệp đê kịp
thời phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý đôi với đơn vị sản xuât, kinh
doanh không đúng theo quy định.
2. Đ ài T ru y ề n th a n h huyện
Phối họp Phòng N ông nghiệp và PTN T trong việc thông tin, tuyên truyền
về quy trình sản xuất, lịch thời vụ gieo sạ, tình hình thời tiết, sâu, dịch bệnh và
các biện pháp phòng, trị kịp thời và hiệu quả để người dân biết và thực hiện.
Phối hợp các ngành chức năng của tỉnh, huyện trong việc thông tin, tuyên truyền
về tình hình sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện
để người dân biết và chủ động trong sản xuất.
3. U BN B các xã, th ị trấ n
Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất tại địa phương, nhất là đối với việc
thực hiện lịch thời vụ gieo sạ; phối họp chặt chẽ với Phòng N ông nghiệp và
PTNT trong việc triến khai thực hiện các biện pháp đế chăm sóc, bảo vệ tốt diện
tích lúa Đông Xuân.
Tuyên truyền, vận động người dân trong việc ký kết họp đồng tiêu thụ sản
phấm, nhất là đối vói giống lúa N hật D S 1 chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của
doanh nghiệp và 100% diện tích gieo sạ phải được ký kết hợp đồng tiêu thụ với
công ty, doanh nghiệp, không có người dân nào sản xuất khi không có họp đồng
tiêu thụ với công ty, doanh nghiệp; họp đồng phải được ký kết hai bên và có xác
nhận của UBN D xã, thị trấn. Việc tuyên truyền, vận động phải được triển khai
đến các ấp, khu phố và rộng rãi trong Nhân dân, nội dung tuyên truyền phải đề
cập đến thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm lúa N hật DS1 (chỉ có nước ngoài
mới tiêu thụ, thị trường trong nước không tiêu thụ sản phẩm này), do đó nếu
người dân không ký lcêt hợp đông tiêu thụ thì thiệt hại, rủi ro về thị trường,
người dân tự chịu trách nhiệm. Trường hợp, không tuyên truyền, vận động và
phô biên rộng rãi đên ngưòi dân, đê xảy ra tình trạng người dân không nắm bắt
được thông tin, chủ trương của huyện về việc ký kết họp đồng tiêu thụ dẫn đến
tình trạng sản xuât không có ký kết hợp đồng tiêu thụ, gây thiệt hại, rủi ro về
đâu ra cho người dân thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch ƯBND huyện.
Chịu trách nhiệm trong việc xác nhận hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm,
đảm bảo lợi ích hài hòa giữa công ty, doanh nghiệp và người dân; thông tin
trong hợp đông phải đây đủ, rõ ràng và đảm bảo cơ sở để giải quyết, xử lý đối

với các trường họp phá vỡ hợp đồng hoặc không thực hiện đầy đủ nội dung theo
họp đồng.
Đẩy m ạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác
xã trong sản xuất nông nghiệp; khuyên khích và tạo điêu kiện thuận lợi đê các
công ty, doanh nghiệp tiếp cận, tham gia thành viên Hợp tác xã, thực hiện các
khâu liên kết, hợp tác trong quá trình sản xuất.
K huyến cáo người dân chọn và sử dụng các loại giống có chất lượng cao,
sử dụng vật tư nông nghiệp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để hạn chế các rủi ro
về chất lượng lchi sử dụng.
4.
Đe nghi các công ty, d o an h nghiệp có liên kết sản xuất, ký hợp
đồng tiêu th ụ sản p h ấ m trê n đ ịa bàn huyện
Thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh, không thực hiện các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, Thê hiện sự
uy tín của công ty, doanh nghiệp nhằm tạo mối liên kết, họp tác bền vững, lâu
dài tại huyện nhất là trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phấm, cung cấp
giống, vật tư nông nghiệp phải đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý và theo nhu
cầu thực tế của người dân trong quá trình sản xuất, không được áp đặt, bắt buộc
người dân phải sử dụng khi không cần thiết.
M ở rộng các hình thức liên kết, họp tác và hỗ trợ xây dựng các mô hình
cánh đồng lớn, mô hình sản xuất lúa hữu cơ, an toàn tiến đến xây dựng thương
hiệu sản phẩm lúa của huyện. Tham gia thành viên, đầu tư phát triến hợp tác xã
trên địa bàn huyện.
Đẩy m ạnh đầu tư cơ sở thu mua, bảo quản và chế biến nông sản sau thu
hoạch tại huyện; xây dựng vùng nguyên liệu cung cấp giống (lúa, tôm, cá,...)
đạt chất lượng cấp xác nhận, có thương hiệu, nguồn gốc, địa chỉ cụ thế đế có thế
truy xuất nguồn gốc khi cần thiết nhằm giúp người dân yên tâm. khi sử dụng.
Giao Phòng N ông nghiệp và PTNT triển khai nội dung Công văn đến các
công ty, doanh nghiệp; theo dõi, tổng hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện
chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.
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