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THÔNG BÁO
Về việc điều hành quản lý máy gặt trên địa bàn xã Kỳ Phong
Sản xuất vụ Xuân năm 2022 đến thời điểm này cây lúa đã bước vào giai
đoạn thu hoạch và dự kiến sẽ tập trung thu hoạch đại trà từ ngày 17 đến ngày 22
tháng 5 năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Để thực hiện
tốt việc quản lý nhà nước và đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân năm 2022,
nhằm đảm bảo giá chung trên địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.
UBND xã Kỳ Phong thông báo một số nội dung sau:
1. Đối với các chủ máy gặt, cá nhân đưa máy gặt về trên địa bàn xã phải
báo cáo, đăng ký tạm trú, đăng ký địa điểm gặt, thông báo giá, chấp hành
nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Công an xã và Ban cán sự các
thôn.
2. Trong quá trình tạm trú, làm việc trên địa bàn luôn chấp hành tốt về các
quy định về đảm bảo an ninh trật tự, không tranh dành địa bàn gặt, không chặn
máy của các chủ máy khác cùng làm việc trên địa bàn, không ép giá, tự động
tăng giá gặt gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
3. Giá gặt theo thị trường đối với lúa đứng bình quân không quá
150.000đồng/sào (500m2); và đối với lúa đổ, ngã rệp không quá 180.000
đồng/sào (500m2).
4. Giao cho Công an xã, Ban cán sự các thôn, Công an viên thôn thường
xuyên theo dõi nắm chắc tình hình số lượng máy hoạt động trên địa bàn đảm bảo
an ninh trật tự. Thông báo, tiếp cận và mời các chủ máy để phổ biến, tiếp thu, ký
cam kết. Yêu cầu Ban văn hóa xã, cán bộ phụ trách truyền thanh, Ban cán sự các
thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân biết nhằm thực hiện đảm bảo an toàn trong
vụ gặt, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phong về việc tiến
hành quản lý máy gặt trên địa bàn xã. Nhận được thông báo này đề nghị Công
an xã, ban cán sự các thôn, các chủ máy gặt thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công an xã;
- Văn hóa, truyền thanh xã;
- Ban cán sự 10 thôn;
- Lưu: VT.
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