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UBND THỊ XÃ DUY TIÊN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:       /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Duy Tiên, ngày    tháng 5  năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị trực tuyến  

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn;  

sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 

 

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị trực 

tuyến Tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn; sản xuất vụ Mùa, 

vụ Đông năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Hồng Thanh – 

Phó bí thư Thị ủy– Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị. Đại biểu dự Hội nghị có 

đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh các 

đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã, Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai – TKCN thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; tại các 

điểm cầu họp trực tuyến của các xã, phường có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và 

trưởng các ban ngành có liên quan. 

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu 

nạn, sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 và các ý 

kiếm tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến. Đồng chí Chủ tịch 

UBND thị xã kết luận như sau: 
 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Đối với sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019 

Sản xuất nông nghiệp năm 2019 bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó 

khăn. Song sản xuất vụ Mùa đã có nhiều thắng lợi: 

- Diện tích gieo cấy, sản lượng lương thực có hạt đạt kế hoạch đề ra; cơ cấu 

giống, cơ cấu thời vụ được thực hiện tốt, theo đúng định hướng chỉ đạo chung của 

tỉnh, thị xã, năng suất lúa mùa đạt 58 tạ/ha (cao nhất trong sản xuất vụ Mùa từ trước 

đến nay), có nhiều mô hình phát triển sản xuất được nhân rộng mang lại hiệu quả 

kinh tế cao. 

- Tổng đàn gia súc, gia cầm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, trên đàn lợn 

xuất hiện bệnh dịch tả Châu Phi. Toàn huyện đã thực hiện tiêu hủy 10.966 con lợn 

của 868 hộ chăn nuôi với tổng trọng lượng 708.123 kg. 

- Đàn bò sữa phát triển tốt. Tổng đàn 2.618 con, đạt 101,1% kế hoạch tỉnh giao. 

Trong đó có 1.160 con bò đang cho sữa, sản lượng sữa ước đạt trên 7,4 nghìn tấn. 

- Nuôi trồng thủy sản được duy trì ổn định và phát triển tại các xã ven sông 

hồng, sông Châu Giang. Năm 2019 thực hiện 02 mô hình nuôi cá công nghệ “sông 

trong ao”, đến nay chuẩn bị cho thu hoạch lứa đầu tiên. Dự kiến đánh giá kết quả 

khả quan, cao hơn so với NTTS truyền thống. 
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1.2. Đới với công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 

- Năm 2019 Duy Tiên không chịu ảnh hưởng lớn do thiên tai. Mặc dù có 3 cơn 

bão nhưng gần như không bị tác động đến sản xuất. 

- Công tác PCTT, quản lý đê điều đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ 

đạo thực hiện do vậy trên địa bàn thị xã không bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai 

gây ra. 

2. Một số tồn tại hạn chế 

2.1. Đối với sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 

- Sản xuất vụ Đông không đạt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng: 1.161,7 ha 

đạt 82,9% kế hoạch (Trong đó: cây vụ Đông trên đất 2 lúa: 750 ha chiếm 64,6% 

diện tích cây vụ đông), chủ yếu là ngô và đậu tương. Diện tích cây trồng hàng hóa 

ngày càng giảm. 

- Dịch bệnh trên cây trồng và con vật nuôi còn xảy ra, nhất là bệnh dịch tả lợn 

châu Phi đã phát sinh và lây lan diện rộng trên địa bàn thị xã. 

- Nhiều hộ chăn nuôi còn xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 

sức khỏe cộng đồng, không đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

2.2. Đối với phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 

- Một số địa phương vẫn còn chủ quan trong công tác kiểm tra, chuẩn bị vật tư 

phòng chống thiên tai; chưa làm tốt việc phát quang, giải tỏa hành lang an toàn đê 

điều trên địa bàn quản lý. 

- Một số đơn vị còn để xảy ra vi phạm Luật Đê điều (làm bãi vật liệu, sản xuất 

trong phạm vi an toàn đê) 

- Công tác thu nộp quỹ PCTT còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 
 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO 

THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

I. UBND các xã, phường, HTXDVNN 

1. Đối với sản xuất nông nghiệp 

1.1. Trồng trọt 

- Chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa Xuân với phương châm “xanh 

nhà hơn già đồng”, đối với diện tích chân mạ mùa sớm phải giải phóng đất xong 

trước 28/5 để bố trí làm đất gieo mạ mùa. 

- Cơ cấu mùa vụ: trà mùa sớm bố trí từ 60% diện tích trở lên gieo mạ từ ngày 

06-08/6, cấy xong trước 25/6/2020, diện tích còn lại gieo mạ trà mùa trung, thời gian 

gieo mạ từ 10-13/6, cấy kết thúc trong tháng 5/7/2020; lúa gieo thẳng thời gian gieo 

từ 12-20/6, mạ khay cấy máy thời gian mạ vào khay từ 10-15/6. 

- Hợp đồng với các chủ máy làm đất, sẵn sàng mọi phương án để làm đất ngay 

sau khi gặt, gặt đến đâu làm đất đến đó. 

- Liên kết với các công ty, doanh nghiệp có uy tín để ký kết hợp đồng cung 

ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân. 

- Phấn đấu cấy 100% diện tích theo kế hoạch đề ra, hạt chế tới mức thấp nhất 

tình trạng bỏ ruộng hoang không sản xuất. 

- Đối với chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: Yêu cầu 6 xã, phường 

(Châu Giang, Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn, Yên Nam) tập trung 

chỉ đạo, tuyên truyền, công khai quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi  đã được phê duyệt 
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để người dân biết. Tổ chức để người dân thực hiện làm đơn đăng ký theo đúng quy 

định. 
 

1.2. Chăn nuôi 

- Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập 

trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi bò sữa, phấn đấu hết năm 2020 đạt 3.000 con.  

- Tăng cường chỉ đạo tái đàn lợn, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học theo 

hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Tổ chức thực hiện tốt 3 mô hình nuôi cá “sông trong ao”  tại Mộc Bắc, Châu Giang. 

- Thống kê, rà soát đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung 

theo đúng kế hoạch. Không để dịch bệnh nguy hiểm phát sinh trên địa bàn. 

- UBND xã Mộc Bắc phối hợp các cơ quan chuyên môn của thị xã đẩy nhanh 

tiến độ quy hoạch khu chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tập trung trình UBND tỉnh phê 

duyệt thực hiện. 

1.3. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm: UBND các xã, phường 

tuyên truyền, vận đổng các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia chương 

trình mỗi xã một sản phẩm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã để 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị UBND thị xã, 

UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP năm 2020. 

2. Đối với công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 

- Tuyệt đối không chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn (PCTT&TKCN). Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về Luật 

Đê điều, Luật Thủy lợi và Luật Phòng chống thiên tai. Nâng cao tinh thần bảo vệ đê 

điều, khi phát hiện thấy bất thường xảy ra trên đê phải báo ngay về Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN của xã, phường để có giải pháp kịp thời. 

- Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, phường, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên ban chỉ huy; lập danh sách lực lượng xung kích, lực lượng dân 

quân tự vệ sẵn sàng tham gia công tác PCTT&TKCN.  

- Xây dựng Kế hoạch PCTT năm 2020; phương án PCTT&TKCN; phương án 

ứng phó với bão mạnh và siêu bão, phương án bảo vệ trọng điểm. Xây dựng và củng 

cố Đội xung kích PCTT. 

- Rà soát các đối tượng, xây dựng kế hoạch thu nộp quỹ phòng chống thiên tai 

năm 2020 đồng thời đôn đốc các đối tượng tiếp tục thu nộp quỹ còn tồn của năm 

2018, 2019. 

- Kiểm tra và đánh giá hiện trạng các công trình PCTT, khẩn trương xử lý, 

khắc phục ngay những công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn và 

báo cáo những sự cố, hư hỏng lớn ảnh hưởng đến công tác PCTT. 

- Phối hợp với Xí nghiệp thủy nông Duy Tiên kiểm tra, xử lý những trường 

hợp vi phạm Luật Thủy lợi như cắm đăng, đó, vó bè, đổ rác thải xuống lòng kênh…, 

gây cản trở dòng chảy. 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực được giao theo Quyết định 

802/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020. Lập danh sách lực lượng xung kích, lực 

lượng cắm kè, hợp đồng cụ thể với chủ phương tiện (xe tải) theo chỉ tiêu đã giao.  

- Tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm về công tác PCTT&TKCN 

năm 2019, triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2020. 

- Tiến hành phát quang mái đê, cơ đê đảm bảo cho việc kiểm tra đê điều được 

thuận lợi. 
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- Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên giải tỏa vật cản trên hệ 

thống công trình thủy lợi được giao quản lý theo phân cấp. Đặc biệt là bèo, rau, sen. 

Kiểm tra đánh giá công trình thủy lợi được giao quản lý theo phân cấp để có biện 

pháp xử lý, sửa chữa kịp thời để công trình phát huy tốt hiệu quả trong mùa mưa, lũ. 
 

II. Các cơ quan chuyên môn 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu với UBND thị xã 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và sản xuất 

vụ Mùa vụ Đông năm 2020 đạt kết quả cao. 

Văn Phòng HĐND và UBND thị xã trân trọng thông báo kết luận của đồng chí 

Chủ tịch UBND thị xã để các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./. 
 

  

Nơi nhận: 
 - TT thị ủy, TTHĐND thị xã (báo cáo); 

 - Lãnh đạo UBND thị xã (chỉ đạo); 

 - Các cơ quan liên quan (thực hiện); 

 - UBD các xã, phường (thực hiện); 

 - Lưu: VT, KT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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