
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  970 /UBND 

 V/v đăng ký nhu cầu mua máy cuốn rơm 

theo Nghị Quyết 20/2020/NQ-HĐND 

 

Hương Thủy, ngày 13  tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, phường;  

- Các HTX Nông nghiệp. 

            

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, bà con không nên đốt rơm, rạ trên 

đồng ruộng, vì khi đốt làm cho các chất hữu cơ có trong rơm, rạ và trong đất biến 

thành các chất vô cơ. Phần tro của rơm, rạ khi đốt chỉ cung cấp một phần dinh dưỡng 

rất nhỏ. Trong khi đó, việc đốt rơm rạ trực tiếp trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi 

trường và làm mất đi một lượng lớn nước trong đất do bị bốc hơi, các keo đất không 

duy trì được và đất trở nên chai cứng, khô cằn. 

Căn cứ Mục g, Khoản 5, Điều 5 Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định một số 

chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, quy định “Hỗ trợ cơ giới hóa 

thu gom rơm, rạ sau thu hoạch: Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy cuộn rơm phục vụ thu 

gom rơm, rạ, tối đa không quá 200 triệu/máy.” Để đảm bảo bảo vệ đồng ruộng và tận 

thu nguồn rơm, rạ; UBND thị xã yêu cầu các HTX Nông nghiệp rà soát nhu cầu của 

đơn vị để đăng ký mua máy sớm nhất nhằm phục vụ kịp thời cho vụ Hè – Thu sắp tới 

và các vụ mùa tiếp theo. 

Nhu cầu đăng ký mua máy gửi về UBND thị xã qua phòng Kinh tế sớm nhất 

trước ngày 16/5/2022 để tổng hợp đề xuất. 

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các HTX Nông nghiệp khẩn trương đăng ký./. 

 
 

Nơi nhận:                                   
- Như trên; 

- CT, PCT UBND thị xã;         

- Các phòng: TCKH, Kinh tế, TN&MT; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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                  Ngô Văn Vinh 
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