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Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Vụ Đông xuân 2021- 2022, toàn huyện đã triển khai thực hiện mô hình 
mạ khay cấy máy với tổng diện tích 109 ha, tại 10/23 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, 
đánh giá cho thấy các giống lúa trong mô hình cấy bằng máy sinh trưởng, phát 
triển tốt, giảm sâu bệnh, cho năng suất cao hơn giống lúa gieo cấy thủ công. Từ 
đó, hiệu quả kinh tế cấy lúa bằng máy cũng cao hơn so với gieo cấy thủ công.

Vụ mùa 2022, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ mô hình mạ khay cấy máy với 
mục tiêu triển khai được trên 150 ha ở tất các các xã, thị trấn trong huyện. Để 
đảm bảo tiến độ và mục tiêu đã đề ra, UBND huyện yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mô hình mạ khay 

cấy máy tập trung.
- Triển khai chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, hộ dân tham gia mô hình:
+ Quy mô: Xây dựng mô hình quy mô tối thiểu từ 01 ha.
+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tiền mạ khay và thuê cấy máy cho người sản xuất 

lúa tham gia mô hình với mức hỗ trợ 2.800.000 đồng/ha (tương đương 30% chi 
phí), hợp đồng cấy bàn giao ruộng cho dân chăm sóc.

- Tổng hợp, đăng ký triển khai mô hình mạ khay cấy máy vụ mùa 2022 
(theo biểu mẫu gửi kèm). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, 
vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện (qua 
phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) để được xem xét, tháo gỡ.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện: Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc 

các địa phương thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND huyện.
- Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện: Phối hợp với các địa 

phương điều tiết nước hợp lý phục vụ làm đất, gieo cấy vụ mùa theo đúng lịch 
chỉ đạo.

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm 
sóc cho diện tích lúa cấy máy.

- Đài Phát thanh huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các địa 
phương để thông tin, tuyên truyền kịp thời về công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp.



Đề nghị các đồng chí Thường vụ phụ trách khu, Huyện ủy viên phụ trách 
xã, thị trấn quán triệt, chỉ đạo và sát sao tình hình thực hiện mô hình cấy máy 
bằng mạ khay của các địa phương.

Việc tổ chức thực hiện mô hình mạ khay cấy máy là nhiệm vụ quan trọng, 
UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;             
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái

(Để báo cáo)



UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ .............................

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

 ............., ngày     tháng    năm 2022

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
Triển khai mô hình mạ khay cấy máy vụ mùa 2022

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2022 về 
việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, hiệu 
quả và bền vững giai đoạn 2021- 2025” năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất tại địa phương, UBND xã ................
..................  đăng ký triển khai mô hình mạ khay cấy máy như sau: 

TT Thôn, Đội sản xuất Khu đồng
Diện tích 

(ha)

Số hộ 

tham gia
Giống lúa

Tổng

                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                                                                             (Ký, đóng dấu)
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