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ĐỀ ÁN 
SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2021 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2020 

 

  

Vụ Đông năm 2020 thời tiết diễn biến bất lợi cho sản xuất, từ ngày 15/10 

đến ngày 21/10/2020 toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to phổ biến từ 700-900 mm. 

Mưa lớn cực đoan đã gây ngập lụt 5 xã trên địa bàn huyện, làm ảnh hưởng nặng 

nề đến đời sống dân sinh và sản xuất vụ Đông 2020. Do mưa lũ lớn xảy ra từ đầu 

vụ đã làm ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư sản xuất của người dân nên một số cây 

trồng diện tích sản xuất không đạt kế hoạch đề ra. 

I. Kết quả đạt được 

1. Về công tác chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Đề án số 10/UBND-ĐA ngày 

04/9/2020 và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án; ban hành các văn bản 

chỉ đạo, đôn đốc sản xuất vụ Đông; chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Trung tâm UDKH&BVCTVN huyện phân công cán bộ thường xuyên bám sát 

cơ sở, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất vụ Đông đảm bảo thời vụ, né tránh thiên tai. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2020 đến 

các thôn, xóm đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sản xuất. 

 2. Kết quả sản xuất: 

2.1. Diện tích: Tổng diện tích gieo trồng được 820/936 ha, đạt 87,6% kế hoạch. 

Trong đó:   

- Cây Ngô: Diện tích toàn huyện: 81/120 ha, đạt 67,5% KH; năng suất  

13,62 tạ/ha; sản lượng 110,3 tấn. Tập trung ở một số xã như: Xuân Hồng, Xuân 

Thành, Xuân Mỹ,.... 

- Cây khoai lang: Diện tích: 419/500 ha, đạt 83,8% KH; năng suất: 65,4 

tạ/ha; sản lượng 2.740 tấn. Tập trung chủ yếu ở các xã: Xuân Viên, Xuân 

Thành, Cổ Đạm, Xuân Giang, Xuân Hồng, Tiên Điền, Xuân Yên, Xuân 

Lĩnh, Xuân Hải,.... 

- Rau đậu các loại: Diện tích  303/300 ha đạt 101,0% KH; Năng suất: 72,13 

tạ/ha; Sản lượng: 2.182 tấn.  
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- Lạc Thu đông: 16,6 ha/16 ha đạt 104% KH; Năng suất: 25,4 tạ/ha; Sản 

lượng: 42,2 tấn, tập trung tại các xã: Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Thành,...  

 

 ( Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

2.2. Cơ cấu giống:  

- Giống ngô: Sử dụng các giống HN68, MX4, MX2, HN88, ngô nếp địa 

phương và giống ngô DK6919S, LVN10,...; 

- Khoai lang: Cơ cấu các giống chiêm dâu, chiêm bông, hoàng long, 

HL518, KTB3, KTB4... 

- Rau các loại: Nhóm rau ăn lá (cải mào gà, cải ngọt, cải bẹ, cải bắp, cải 

củ, hành lá...); nhóm củ quả thực phẩm (bí xanh, đậu co ve, cà chua, cà dừa, cà 

rốt, su hào,...). 

* Thời vụ:  

- Cây ngô: Trà sớm (ngô thu – đông) được bố trí gieo trồng trên các vùng 

đất gieo trỉa đậu, vừng vụ Hè thu, thời vụ gieo trỉa cuối tháng 8 – đầu tháng 9. 

Trà ngô Đông chính vụ gieo trỉa cuối tháng 9, đầu tháng 10. 

- Khoai lang đông: Kết thúc trồng trước 30/10. 

- Rau đậu thực phẩm các loại: Trồng tập trung trong tháng 10, 11.  

3. Tình hình sâu bệnh hại, thời tiết 

  - Do mưa lũ lớn xảy ra từ đầu vụ đã làm ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư sản xuất 

của người dân nên một số cây trồng diện tích sản xuất không đạt kế hoạch đề ra. 

- Sản xuất vụ Đông 2020 trên các cây trồng chính như ngô, rau các loại, 

khoai các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại dưới mức trung bình của nhiều 

năm, tỷ lệ thiệt hại thấp không ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng. 

4. Đánh giá các mô hình sản xuất trong vụ Đông 2020. 

- Phát triển, mở rộng quy mô sản xuất giống ngô DK6919S tại các xã: 

Xuân Mỹ, Xuân Thành, Xuân Viên cho hiệu quả khá rõ nét, năng suất đạt trên 5 

tấn/ha, có khả năng nhân rộng ra các địa phương; 

- Chỉ đạo mở rộng sản xuất lạc Thu đông làm giống có che phủ ni lông tại 

các xã: Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Thành, Xuân Giang,...quy mô 16,6 ha, cho 

năng suất khá, đạt trên 24 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt đã chủ động nguồn 

giống cho vụ Xuân tiếp theo; tại một số xã, diện tích trồng hoa tiếp tục tăng như: 

Cổ Đạm, Xuân Viên, Xuân Hải, Xuân Giang...cho thu nhập khá. 

 II. Tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm 

 1. Tồn tại, hạn chế: 

- Diện tích sản xuất vụ Đông tỷ lệ còn thấp so với diện tích có khả năng 

sản xuất được; một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ Đông; thời 

vụ sản xuất không đồng nhất, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; 

- Chưa có những mô hình sản xuất vụ Đông có hiệu quả để nhân rộng; 

người dân chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất hàng hóa trong vụ Đông. 
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2. Bài học kinh nghiệm: 

- Bám sát thực tiễn sản xuất, chỉ đạo, dự báo đúng tình hình sản xuất, xác 

định được những thuận lợi khó khăn của sản xuất, chủ động xây dựng Phương 

án sản xuất cụ thể trước diễn biến phức tạp của thời tiết; phát huy vai trò của cấp 

ủy, chính quyền trong chỉ đạo sản xuất vụ Đông là yếu tố hết sức quan trọng, 

đảm bảo công tác tổ chức sản xuất đạt thắng lợi.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, sâu bệnh, bố trí thời vụ 

hợp lý, đa dạng hóa các loại cây trồng và sản xuất rãi vụ để né tránh thiên tai và 

thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm theo nhu cầu của thị trường. 

 

Phần thứ hai 

ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2021 

 

I. Nhận định tình hình sản xuất 

1. Nhận định về khí tượng, thủy văn 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh năm 2021 có khoảng 4-

5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhiệt độ trung bình từ tháng 8-

10/2021 trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN. Tháng 

11-12/2021, nhiệt độ ở Bắc Trung Bộ thấp hơn TBNN khoảng 0.50C; tháng 

01/2022 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. 

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, gia tăng tần suất và cường độ trong 

tháng 11/2021, hoạt động mạnh hơn vào tháng 12/2021 và tháng 01/2022. Tổng 

lượng mưa tháng 8-9/2021 phổ biến thấp hơn khoảng 5-15% so với TBNN, 

tháng 10/2021 phổ biến cao hơn từ 20-40%, có nơi trên 50% so với TBNN, 

tháng 11/2021 thấp hơn từ 5-15% so với TBNN, tháng 12/2021 TLM phổ biến 

thấp hơn từ 10-20%. 

Như vậy thời điểm gieo trồng và giai đoạn cây con nguy cơ ảnh hưởng 

của mưa lũ rất lớn. 

2. Thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Đông 2021 

a. Thuận lợi  

- Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh tiếp tục được thực hiện 

(Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của tỉnh); đặc biệt Hội đồng nhân dân 

huyện đã ban hành Nghị quyết 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020. 

- Một số mô hình sản xuất theo quy trình công nghệ cao, sản xuất trong 

nhà lưới, nhà màng đảm bảo thời vụ, tránh được rủi ro, đảm bảo chất lượng an 

toàn và mang lại hiệu quả cao là điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích sản 

xuất. 

- Sản xuất vụ Đông có cơ cấu cây trồng đa dạng, thuận lợi lựa chọn cây 

trồng và thời vụ sản xuất nhằm né tránh tác động của điều kiện bất lợi, để tiêu 

thụ sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất. 
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- Trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp người lao 

động về địa phương nhiều vì vậy nhu cầu tiêu dùng về lương thực, thực phẩm 

rất lớn, tạo nên tính cấp thiết về sản xuất tại chỗ. 

b. Khó khăn  

- Lượng mưa từ đầu năm đến nay đạt khoảng 900-1.100 mm nên khả năng 

từ nay đến cuối năm mưa ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất và sinh trưởng các cây 

trồng vụ Đông.  

- Dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm của người dân. 

- Giá cả đầu vào sản xuất (giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV…) có 

nhiều biến động, giá vật tư đầu vào tăng, làm tăng giá thành sản xuất. Giá trị sản 

phẩm phần lớn cây trồng vụ Đông không cao, tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn. 

- Các đối tượng dịch hại tiềm ẩn nguy cơ phát sinh gây hại đối với cây 

trồng vụ Đông, như: Sâu keo mùa Thu, bệnh gây héo rũ, thối nhũn. 

II. Quan điểm và chỉ tiêu định hướng sản xuất vụ Đông năm 2021. 

1. Quan điểm chỉ đạo: Bố trí hợp lý, đa dạng hóa các loại cây trồng, để 

né tránh thiên tai. Phát huy kinh tế vườn hộ, chủ động trong việc phục vụ đời 

sống dân sinh đảm bảo đủ rau xanh trong điều kiện dịch bệnh diễn biến ngày 

càng phức tạp. Phát huy lợi thế của từng vùng lựa chọn sản phẩm có lợi thế để 

sản xuất phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và cung cấp thức ăn xanh phục vụ 

chăn nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung có hiệu quả để nhân rộng 

trong các vụ tiếp theo, góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.  

 2. Chỉ tiêu định hướng: 

Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 đạt trên 900 ha, trong 

đó, chủ lực các loại cây trồng sau:  

- Rau các loại: 310 ha, năng suất 70 tạ/ha, sản lượng 2.170 tấn. 

- Ngô lấy hạt: 100 ha, năng suất 20,00 tạ/ha, sản lượng 200,0 tấn. 

- Cây khoai lang: 450 ha, năng suất 62,00 tạ/ha, sản lượng 2.790 tấn.  

- Cây lạc: 18,0 ha ( Xuân Mỹ: 4 ha, Xuân Viên: 6 ha, Xuân Thành: 4 ha, 

Xuân Phổ, Xuân Hải, Xuân Yên, Xuân Giang, mỗi xã 01 ha), năng suất 18,0 

tạ/ha, sản lượng 32,4 tấn.  

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

 III. Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Công tác thông tin tuyên truyền 

- Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự quyết tâm cao trong hệ 

thống chính trị từ huyện xuống cơ sở để triển khai, thực hiện Đề án sản xuất vụ 

Đông năm 2021 với phương châm khắc phục khó khăn của thời tiết, dịch bệnh, chủ 

động máy móc và huy động nhân công tại chỗ để tổ chức sản xuất gắn với liên kết 

tiêu thụ sản phẩm. 
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- Đẩy mạnh chuyển cơ cấu cây trồng hình thành các vùng rau tập trung, đổi 

mới tổ chức sản xuất để các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và nông dân có tư 

duy sản xuất gắn với thương hiệu và thị trường, từng bước liên kết sản xuất; hướng 

dẫn về chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn của Chính phủ, của tỉnh, của 

huyện cho nông dân để biết và vận dụng thực hiện; tổ chức tham quan học tập các 

mô hình có hiệu quả trên địa bàn tỉnh để nhân rộng trong điều kiện của huyện Nghi 

Xuân có khả năng thực hiện được. 

2. Xác định vùng sản xuất và cơ cấu cây trồng 

- Cây ngô: Chủ yếu ngô lấy hạt gieo trồng tập trung tại Xuân Mỹ, Xuân An, 

Xuân Yên, Cổ Đạm,...khuyến khích sản xuất ngô nếp thu bắp tươi bằng các hình 

thức canh tác trồng thuần hoặc trồng xen để tăng diện tích và hiệu quả sản xuất. 

- Cây khoai lang: Được cơ cầu trên tất cả các xã trên địa bàn huyện, tập 

trung nhiều ở các xã: Xuân Viên, Xuân Thành, Xuân Mỹ, Cổ Đạm....ưu tiên bố 

trí các giống khoai lang chất lượng cao như: KCL20-209,... 

- Rau các loại: Các địa phương căn cứ cụ thể vào điều kiện đất đai, thời 

tiết, kỹ thuật canh tác để bố trí sản xuất rau, củ, quả và hoa cây cảnh đảm bảo 

sản xuất hiệu quả. Tối đa hóa diện tích sản xuất rau vụ đông, phát huy tối đa các 

vườn mẫu, vườn kinh tế để có đủ rau cung cấp cho thị trường trên điạ bàn 

huyện. Xây dựng các vùng chuyên canh rau, củ, quả trên cơ sở chuyển đổi mạnh 

cơ cấu cây trồng, tập trung tại các xã: Xuân Hồng, Xuân Thành, Xuân Viên.... 

Tiếp tục tổ chức sản xuất dưa lưới, rau các loại trong hơn 20.000 m2 nhà lưới 

(08 cơ sở) đã có để phát huy hiệu quả đầu tư. 

3. Cơ cấu giống và thời vụ: 

a. Cây ngô:  

- Ngô lấy hạt: Sử dụng nhóm giống cao sản: CP3Q, CP111, CP511, 

CP512, CP311, PAC558, PAC789, DK6919S, NK7328, NK4300, NK6253, 

LVN10, P4311, P4354, VN 5885,…và nhóm giống ngắn ngày: MX4, MX2, 

MX10, HN68, HN88,...  

Bố trí gieo trồng né tránh mưa bão, phấn đấu kết thúc thu hoạch trước 

15-20/1/2022 đảm bảo thời vụ sản xuất lạc, ngô vụ Xuân 2022, cụ thể như 

sau:  

+ Nhóm giống có thời gian từ gieo đến thu hoạch ngắn (65 - 70 ngày) 

như: MX4, MX2, MX10, HN68, HN88. Thời vụ từ nay đến kết thúc trước 

30/10. Căn cứ diễn biến thời tiết có thể bố trí linh hoạt thời vụ gieo trỉa trong 

khoảng thời gian này. 

+ Nhóm giống có thời gian sinh trưởng 115-120 ngày như CP3Q, 

CP111, CP511, CP512, CP311, PAC558, PAC789, NK7328, P4311, DK6919S, 

NK4300, LVN10, NK6253. Thời vụ từ nay đến kết thúc trước 5/10. 

+ Trà ngô Đông muộn - Xuân sớm bố trí ở vùng bãi thấp không gieo 

trỉa lạc vụ Xuân, thời vụ từ 15/11 đến 10/12. 
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b. Cây khoai lang:  

Sử dụng nguồn giống sẵn có tại địa phương và các giống Hoàng Long, 

Chiêm bông, KCL20-209, KL5, KB1 và các giống mới như KTB2, KTB3…. 

Thời vụ trồng khoai lang Đông kết thúc trước 30/10. 

c. Rau, củ, quả các loại: 

Cơ cấu đa dạng các loại rau: Dưa lưới, cải các loại, xà lách, rau gia vị, su 

hào, bí xanh, dưa chuột, đậu đỗ, hành, kiệu, cà chua,…Thời vụ phải căn cứ vào 

diễn biến thời tiết bố trí linh hoạt nhằm né tránh ảnh hưởng của bão, mưa lũ, 

khung thời vụ gieo trồng liên tục từ tháng 9 đến tháng 12, bố trí gieo trồng trải 

vụ. 

+ Các tổ chức, cá nhân chuyên sản xuất rau có thể xây dựng nhà lưới kiên 

cố hoặc bán kiên cố để chủ động thời vụ, ưu tiên sản xuất các cây trồng có giá trị 

kinh tế cao như: Dưa lưới, hoa, dưa chuột. 

+ Đối với các cây trồng có thể làm bầu như: Bí xanh, dưa chuột, ớt, cà chua... 

tiến hành làm bầu to, bầu sớm để tranh thủ thời vụ.  

+ Đối với các loại cây thu hoạch ngắn ngày như các loại cải (cải mầm, cải 

ngọt...) lên luống cao có mái che tạm thời hoặc trồng nhà lưới, sử dụng màng phủ 

nông nghiệp tránh các bất lợi do thời tiết xẩy ra.  

e. Sản xuất lạc Thu Đông: Bố trí trên các vùng đất vàn cao, đất tốt, chủ 

động thoát nước để sản xuất lạc giống phục vụ vụ Xuân 2022.Sử dụng các giống: 

L14, lạc cúc,...Thời vụ ngay sau khi thu hoạch cây trồng cạn vụ Hè thu tiến hành 

gieo trỉa lạc Thu đông, phấn đấu kết thúc trước kết thúc trước 05/9. 

  4. Giải pháp về thị trường: 

 - Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng mô hình chuyển đổi số, kinh tế 

số nhằm đưa sản rau, quả trong nhà màng lên giao dịch sàn điện tử góp phần tăng giá 

trị sản phẩm: Tiếp cần ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế số của tỉnh triển khai để áp 

dụng linh hoạt, hiệu quả trên hệ thống số hoá rau củ quả tại 08 cơ sở nhà lưới có 

quy mô trên 1.000 m2, kết hợp với truy xuất nguồn gốc trong việc ghi chép nhật 

ký điện tử tại các cơ sở sản xuất. Minh bạch thông tin về quản lý, quy trình 

chăm sóc, thu hoạch từ khâu quản lý, cơ quan nhà nước tới người tiêu dùng. 

- Các địa phương và các cơ sở sản xuất chủ động tìm kiếm thị trường tại các 

chợ đầu mối, các chợ nhỏ tại địa phương để tiêu thụ sản phẩm ở các vùng sản xuất 

nhỏ lẻ, sản phẩm mang tính thời vụ. Chú ý tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm 

sóc, thời gian cách ly trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian thu hoạch đảm 

bảo sản phẩm tạo ra an toàn đối với người tiêu dùng.  

 - Đối với các vùng được cấp chứng nhận VietGAP: Trực tiếp làm việc với các 

siêu thị, cửa hàng cung cấp rau sạch trên địa bàn trong và ngoài huyện để xác định 

nhu cầu tiêu thụ để cung cấp sản phẩm cho các cửa hàng kinh doanh sản phẩm rau 

an toàn. 
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 5. Chính sách: 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương và tỉnh.  

- Triển khai hiệu quả chính sách: Nghị quyết 135/NQ-HĐND ngày 

25/12/2020 của HĐND huyện, chính sách đã tập trung hỗ trợ phát triển các loại 

cây vụ Đông, Đông Xuân như: Hỗ trợ giống ngô, khoai, ...để đảm bảo tăng diện 

tích sản xuất hàng năm. Các địa phương tập trung tuyên truyền, trực tiếp xây 

dựng các phương án để triển khai hiệu quả. 

- Các địa phương chủ động trích ngân sách và sử dụng nguồn vốn nông 

thôn mới được phân bổ để kịp thời hỗ trợ sản xuất vụ Đông. 

- Các địa phương chủ động sử dụng ngân sách tại chỗ, nguồn vốn nông 

thôn mới và các nguồn vốn từ các chương trình khác để tập trung xây dựng các 

mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa chủ lực: Rau các loại, ngô 

nguyên liệu. 

- Trong trường hợp thiên tai xảy ra gây thiệt hại đối với sản xuất, Ủy ban 

nhân dân huyện trình HĐND huyện ban hành chính sách hỗ trợ người dân khôi 

phục sản xuất. 

6. Quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp 

Tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động số Kế 

hoạch số 29/KH-UBND ngày 26/02/2021 về hành động đảm bảo chất lượng, an toàn 

thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện: 

- Tăng cường kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở 

vi phạm. 

- Hướng dẫn, xây dựng phương án, kế hoạch phát triển các mô hình áp dụng 

các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, lựa chọn, xây dựng các chuỗi cung 

ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; Phối hợp với các 

phòng, ngành liên quan kết nối với các doanh nghiệp quản lý hệ thống tiêu thụ sản 

phẩm an toàn cho người dân. 

 IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn:  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện Đề án 

sản xuất vụ Đông năm 2021. Tham mưu đề xuất với UBND huyện các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất và những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình  

thực hiện Đề án. Làm việc với từng địa phương về phương án chuyển đổi, lựa 

chọn các loại cây trồng để gieo trồng hết diện tích được giao. Theo dõi kết quả 

thực hiện, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời khi có thiên tai, dịch hại xẩy ra. Tổng 

hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết 135/NQ-HĐND ngày 

25/12/2020 của HĐND huyện, kịp thời hỗ trợ giống cho người dân thực hiện. 
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2. Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi: Tổ chức tập 

huấn hướng dẫn quy trình sản xuất,chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây 

dựng các mô hình sản xuất cây trồng vụ Đông. Phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tổ chứcdịch vụ giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động điều tra, dự báo, hướng 

dẫn phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

3. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 

vào chỉ đạo của Uỷ ban nhân huyện; Đề án sản xuất vụ Đông 2021 của UBND 

huyện để xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông cụ thể của địa phương, lựa chọn 

và quyết định đối tượng, quy mô phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, 

đồng thời cần có chính sách khuyến khích mở rộng diện tích cây trồng có thế 

mạnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với 

quy hoạch nông thôn mới. Phân công cán bộ trực tiếp xuống tận địa bàn thôn 

xóm để chỉ đạo sản xuất; tham mưu đề xuất kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh 

trong quá trình chỉ đạo thực hiện. 

4. Các Phòng, Ban liên quan: 

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện tốt Đề án sản xuất vụ Đông 2021. 

- Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng 

Chính sách xã hội, ngân hàng Đầu tư và Phát triển và các tổ chức tín dụng tạo 

điều kiện cho các hộ nông dân được vay vốn để sản xuất vụ Đông. 

- Phòng  Tài chính và Kế Hoạch cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất 

vụ Đông năm 2021 và hướng dẫn tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả khi có 

thiên tai, dịch bệnh xẩy ra ảnh hưởng đến sản xuất.  

 Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị xã hội, 

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện phối hợp với phòng Nông nghiệp và 

PTNT và các địa phương tăng cường  công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2021 nhằm 

đạt hiệu quả cao nhất./.     

  Nơi nhận: 
   - Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

   - TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
   - Ban KT-XH HĐND huyện 

   - Các phòng: NN-PTNT, TC-KH, KT&HT, 

     TN&MT; 

   - Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cập huyện; 
   - Trung tâm ƯDKHKT và BVCT-VN; 

   - Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện; 

   - Lưu VT, NN- PTNT; 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Viết Hưng 
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