
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

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

Số:           /SNN-TTBVTV
V/v sản xuất, tiêu thụ lúa gạo
 trên địa bàn tỉnh năm 2022

    
    Hải Dương, ngày        tháng  8 năm 2022

 
Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị  xã.

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản 1566/UBND-VP ngày 
02/6/2022 về việc sản xuất, tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn tỉnh và Văn bản 2423/ 
UBND-VP ngày 17/8/2022 về tình hình xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm và dự báo 
những tháng cuối năm 2022; Căn cứ Văn bản số 1591/VPCP-KTTH ngày 13/8/2022 
của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2022 và dự 
báo những tháng cuối năm 2022. 

Để đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn và nâng cao giá trị sản xuất lúa, 
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

1. Chỉ đạo các địa phương căn cứ lượng thóc gạo còn dự trữ trong dân, nhu 
cầu lương thực trên địa bàn và dự kiến lượng thóc thu hoạch các mùa vụ, đặc biệt 
vụ Mùa 2022 để chỉ đạo, định hướng tiêu thụ thóc gạo phù hợp. 

2. Quy hoạch và chỉ đạo sản xuất lúa theo vùng chuyên canh, đảm bảo "một 
vùng, một giống, một thời gian" với quy mô vùng phù hợp để có thể quản lý, sản 
xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng theo thị trường mục tiêu. Trong đó lưu ý:

- Đối với những vùng lúa quy hoạch sản xuất phục vụ xuất khẩu: (1) đề nghị 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn xây dựng, 
cấp mã số vùng trồng và áp dụng quy trình sản xuất phù hợp với yêu cầu của thị 
trường xuất khẩu. (2) Cử cán bộ chuyên môn tập huấn, hướng dẫn nông dân sản 
xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu. (3) Phối hợp với doanh nghiệp xuất khẩu giám sát 
từ khâu sản xuất đến thu hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, dư lượng hóa chất 
bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu các thị trường nhập 
khẩu để bảo đảm uy tín thương hiệu gạo Việt Nam.

- Đối với những vùng lúa quy hoạch phục vụ tiêu thụ nội địa: chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo 
quy trình kỹ thuật, đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 
danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đảm bảo thời 
gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật trước thu hoạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

3. Chỉ đạo áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất lúa và tăng cường kết 
nối, xây dựng chuỗi tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn để nâng cao giá trị sản xuất, giảm 
thấp nhất diện tích bỏ ruộng không gieo cấy.
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Vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 
phố, thị xã quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TTBVTV.

KT.GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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