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Tổng kết công tác sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021 

Kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022 

     

Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021 triển khai trong điều kiện vụ xuân 

kết thúc sớm, thời tiết đầu vụ thuận lợi cho việc làm đất, gieo mạ, cấy nhanh lúa 

mùa trong khung thời vụ tốt nhất; đàn vật nuôi phát triển ổn định, không phát 

sinh dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng gặp không ít khó khăn: mưa bão cuối vụ làm 

ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn tiềm 

ẩn nguy cơ bùng phát,… 

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND xã, sự 

nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các HTX, các xóm; các hộ nông dân với 

tinh thần chủ động, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục những khó khăn tập 

trung đẩy mạnh sản xuất nên vụ mùa, vụ đông năm 2021, đạt kết quả như sau: 
                                        

                                         PHẦN THỨ NHẤT 

Tổng kết công tác sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2021 

  

I. Kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông 

 1. Sản xuất lúa mùa 

 - Tổng diện tích gieo cấy: 484,48 ha, đạt 99% KH, trong đó: 

           + HTX SXKD DVNN Trực Tĩnh: 282,41/285 ha, đạt 99,1% KH; 

           + HTX SXKD DVNN Trực Bình: 202,07/204,56 ha đạt 98,78% KH.  

 - Năng suất lúa: Theo gặt điểm thống kê của 2 HTX SXKD DVNN năng 

suất vụ mùa toàn xã đạt: 50 tạ/ha, giảm so với cùng kỳ: 1 tạ/ha, trong đó: 

 + HTX SXKD DVNN Trực Tĩnh: 50,2 tạ/ha; giảm so với cùng kỳ 0,5 tạ/ha;  

 + HTX SXKD DVNN Trực Bình: 49,7 tạ/ha; giảm so với cùng kỳ 0,8 tạ/ha; 

 - Sản lượng: 2.422 tấn, giá trị canh tác/ha ước đạt: 47,5 triệu đồng. 

2. Cây màu  

Tập trung sản xuất các cây rau củ quả truyền thống, chủ yếu nhân dân 

trồng rau màu trên đất màu vườn theo hình thức tự sản tự tiêu. 

3. Chăn nuôi, thú y  

- Triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi 

nhập giống tái đàn, chăm sóc, bảo vệ đàn lợn, thực hiện các biện pháp chăn nuôi 

an toàn sinh học. Chú trọng các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm, các 

dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

Thống kê ở thời điểm tháng 9, tổng đàn lợn 2.010 con, bằng 169% so với cùng 

kỳ, sản lượng lợn hơi xuất chuồng ước đạt 330 tấn, bằng 150% so với cùng kỳ.  
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- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan 

tâm chú trọng, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm; kết quả tiêm phòng vụ thu: 

Đã tiêm được 1.820 liều vắc xin dịch tả cho đàn lợn, lở mồm long móng cho đàn 

trâu bò, 150 liều vắc xin phòng dại cho đàn chó. Kết quả tiêm phòng đã góp 

phần đảm bảo, hỗ trợ chăn nuôi phát triển. 

 4. Hoạt động của Ban nông nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ của các HTX. 

 4.1. Hoạt động của Ban nông nghiệp 

 Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Ban Nông nghiệp đã tích cực, chủ động  

tham mưu giúp UBND xã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo sản xuất, chuyển dịch cơ 

cấu giống mùa vụ, hướng dẫn các biện pháp thâm canh, bảo vệ cây trồng, vật 

nuôi; xây dựng phương án PCTT & TKCN. 

 4.2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các HTX: 

Các HTX SXKD DVNN tiếp tục đẩy mạnh công tác sản xuất, gắn với sản 

xuất cánh đồng mẫu lớn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, điều hành các hoạt 

động kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất như: dịch vụ thủy nông, tiến bộ kỹ 

thuật, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư, giống lúa; hoạt động dịch vụ của HTX 

gắn liền với Kế hoạch sản xuất của UBND xã nên cơ bản đáp ứng yêu cầu công 

tác phục vụ sản xuất.        

II. Đánh giá kết quả sản xuất 

1. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

ban ngành đoàn thể 

Thực hiện kế hoạch sản xuất của UBND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ 

đã ban hành chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo; UBND xã đã xây dựng kế hoạch, giải 

pháp chỉ đạo, điều hành sản xuất, thông qua vai trò tham mưu giúp việc của Ban 

nông nghiệp. 

Các HTX đã triển khai tốt kế hoạch sản xuất của UBND xã; các xóm đã 

bám sát chủ trương chỉ đạo của UBND xã, Hội đồng quản trị các HTX; chỉ đạo 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tập trung huy động mọi nguồn lực, 

phương tiện hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, thực 

hiện hiệu quả các biện pháp kỹ thuật, bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

MTTQ, các ngành đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ, tích cực tuyên 

truyền đoàn viên, hội viên và nông dân thực hiện hiệu quả kế hoạch chỉ đạo sản 

xuất của UBND xã và các hoạt động dịch vụ của HTX. 

2. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh 

2. 1. Về cơ cấu giống lúa  

Cơ cấu giống tiếp tục duy trì ổn định theo hướng tập trung vào giống chất 

lượng, giống đặc sản có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng biến 

đổi khí hậu: 

+ Giống  BC 15: 314,9 ha bằng 65% diện tích; 

+ Đặc sản nếp cái hoa vàng: 169,58 ha bằng 35% diện tích. 
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2.2. Thời vụ gieo cấy 

Thời vụ gieo cấy tiếp tục được bố trí theo hướng đẩy sớm, tăng trà mùa 

sớm, trung sớm nhằm hạn chế mức độ gây hại của sâu bệnh và thiên tai. Thực 

hiện phương châm “gieo một trà trỗ nhiều trà”; các giống lúa được gieo vào 

ngày 20/6 và có 9/25 xóm tổ chức gieo sạ với diện tích 78,5 ha; các HTX đã 

phối hợp với Công ty thủy nông điều hành nước đảm bảo nên trà mạ sinh trưởng 

và phát triển tốt, khi mạ đến tuổi các hộ nhân dân xuống đồng cấy tập trung từ 

ngày 07 - 13/7/2021 toàn xã đã cấy xong cơ bản.  

2.3. Công tác chăm bón 

Sau khi cấy điều kiện thời tiết thuận lợi, mực nước đảm bảo, UBND xã đã 

chỉ đạo 2 HTX, các xóm hướng dẫn các hộ nông dân tiến hành chăm bón, dặm tỉa; 

sử dụng phân bón hợp lý theo qui trình kỹ thuật; giảm lượng đạm, tăng cường sử 

dụng phân NPK nên trà lúa phát triển tốt, đẻ nhánh tập trung. 

2.4. Công tác phòng trừ sâu bệnh 

Căn cứ vào mức độ, diễn biến sâu bệnh, thực hiện hướng dẫn của Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; UBND xã đã tập trung chỉ đạo, Ban nông 

nghiệp, các HTX tăng cường điều tra, dự thính, dự báo, tập trung tuyên truyền, 

hướng dẫn nhân dân tổ chức phòng trừ kịp thời nên đã hạn chế được thiệt hại do 

sâu bệnh gây ra.  

2.5. Công tác thủy nông 

Các HTX, các đội sản xuất đã chuẩn bị các phương tiện, giải tỏa các kênh  

mương phục vụ cho việc phòng, chống úng, lụt; củng cố kiện toàn trách nhiệm 

của thủy nông viên trong việc điều hành nước phục vụ sản xuất; phối hợp chặt 

chẽ với Công ty TNHHMTV khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh chủ động 

làm tốt công tác điều tiết nước, đảm bảo đáp ứng yêu cầu làm đất, gieo cấy, tạo 

điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.  

2.6. Cơ giới hóa và công tác đảm bảo cho sản xuất 

Công tác làm đất ở vụ mùa diễn ra trong điều kiện hết sức khẩn trương 

nên được các HTX, các xóm chủ động ký kết hợp đồng với các chủ máy làm đất 

để tổ chức cầy lật đất, bừa lồng, dưới sự chỉ đạo điều hành và giám sát của Hội 

đồng quản trị các HTX và các xóm nên tiến độ và chất lượng làm đất đã được 

đảm bảo, kịp thời vụ; công tác thu hoạch cơ bản bằng máy nên việc thu hoạch 

được thực hiện nhanh gọn, góp phần giảm chi phí đầu tư, giải phóng sức lao 

động của nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất. 

* Tóm lại: Sản xuất vụ mùa năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó 

khăn; thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng 

phát trên đàn vật nuôi. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự chỉ 
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đạo, lãnh đạo của UBND xã; các cấp, các ngành, các hộ nông dân với tinh thần 

nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu 

giống cây trồng, phát triển chăn nuôi; nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND về 

nông nghiệp, nông thôn được tăng cường. Kết quả sản xuất đã góp phần vào 

việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

III. Những tồn tại, hạn chế 

- Chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng còn chậm, bố trí cây trồng chưa hợp 

lý, trên các cánh đồng các hộ nông dân sử dụng nhiều giống, nhiều trà cấy xem 

kẽ nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo sản xuất, chuột phá hoại; một số 

hộ còn sử dụng giống lúa BT số 7, diện tích lúa BC15 cấy chân ruộng trũng bón 

thừa đạm lúa bị bạc lá làm ảnh hưởng đến năng suất. 

- Công tác khơi thông dòng chảy nhất là hệ thống mương cấp 3 ở một số 

xóm chưa đảm bảo nên khó khăn trong việc tiêu úng. 

- Nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác phòng chống dịch 

bệnh còn xem nhẹ, chủ quan; thực hiện quy trình thâm canh và phòng trừ sâu 

bệnh còn hạn chế, như bón phân muộn, lạm dụng phân đạm và sử dụng phân 

đạm để bón đón đòng; 

- Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cho nông 

dân và doanh nghiệp, song chưa bền vững, chưa nhân rộng mô hình sản xuất. 

- Còn nhiều gia trại chăn nuôi trong khu vực dân cư không đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Kết quả tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó chưa cao, công tác 

tiêm phòng chưa đáp ứng với yêu cầu trong công tác chăn nuôi. 
 

PHẦN THỨ HAI 
 

Kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022 
    

Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022 dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Theo 

dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương: 

Bão, áp thấp nhiệt đới: Có khả năng thấp hơn so với TBNN; có khoảng 

10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và có khoảng từ 4-6 

cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. 

Nhiệt độ, nắng nóng: Nhiệt độ trung bình trong tháng 4/2022 thấp hơn 

0,5 - 1,00C so với TBNN. Từ tháng 5 - 7 và tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến xấp 

xỉ so với TBNN. Tháng 8 - 9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với 

TBNN. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với 

TBNN. 

 Lượng mưa: Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ từ tháng 5-9/2022 cao 

hợn từ 5-25% so với TBNN; riêng tháng 10/2022 có khả năng cao hơn từ 15-

30% so với TBNN cùng thời kỳ.  
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 Thu hoạch lúa xuân dự kiến kết thúc muộn hơn so với cùng kỳ nhiều năm 

từ 10-15 ngày, ảnh hưởng đến công tác tổ chức và triển khai các nhiệm vụ sản 

xuất vụ mùa nhất là việc bố trí thời vụ gieo cấy. 

Thời gian chuyển vụ ngắn nên nguồn sâu bệnh tích lũy từ vụ xuân sẽ 

chuyển nhanh sang gây hại cây trồng vụ mùa.  

Giá vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của các 

hộ nông dân và hiệu quả sản xuất. 

Phương hướng: sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022 gắn với thực hiện Đề 

án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển nông nghiệp bền vững, nhằm khai thác những yếu tố thuận lợi cho sản 

xuất. Chủ động, tích cực khắc phục khó khăn về thời tiết, thời vụ, ứng phó với 

thiên tai, dịch bệnh; chuyển dịch cơ cấu cây trồng và thời vụ; lựa chọn và sử 

dụng các giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt đưa vào sản xuất, ứng 

dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, phấn đấu hoàn 

thành gieo cấy vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất; bảo vệ an toàn cây trồng, 

vật nuôi. Xây dựng cánh đồng liên kết sản xuất, gắn với phát triển sản phẩm chủ 

lực, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm và tham gia Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP); tổ chức triển khai mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ 

sản phẩm giống lúa ST24 giữa Công ty vật tư kỹ thuật Trực Ninh với các HTX, 

các hộ cá nhân. 

I. Những chỉ tiêu cụ thể: 

1. Lúa mùa:  

Tổng diện tích gieo cấy: 468,08 ha, đạt 100% KH, trong đó: HTX SXKD 

DVNN Trực Tĩnh: 275,83 ha; HTX SXKD DVNN Trực Bình: 192,25 ha; năng 

suất phấn đấu 50 tạ/ha trở lên; sản lượng ước đạt 2.340 tấn; 

2. Cây vụ đông: 

Phát động các hộ gia đình, cá nhân trồng cây vụ đông trên đất vườn của 

gia đình, theo tính chất tự cung, tự cấp.  

3. Chăn nuôi: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học, khuyến khích các trang trại, gia trại áp dụng quy 

trình, công nghệ tiên tiến như: công nghệ chuồng kín, quy trình chăn nuôi sinh 

thái,… công nghệ xử lý chất thải để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

vật nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện nghiêm việc kê khai khi nhập 

giống tái đàn. Giám sát chặt chẽ việc chăn nuôi trên địa bàn.  

- Công tác tiêm phòng: Thực hiện tốt công tác tiêm phòng các loại vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm, phấn đấu tiêm đạt tỷ lệ trên 80% 

tổng đàn; phát hiện sớm, xử lý nhanh các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan 

phát triển; đảm bảo an toàn dịch bệnh, hỗ trợ chăn nuôi phát triển. 
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II. Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Thực hiện các quy hoạch 

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất đề nghị các HTX hướng dẫn các xóm tổ 

chức họp nhân dân để quán triệt, tuyên truyền vận động, hướng dẫn nông dân 

thực hiện tốt các Kế hoạch sản xuất: Mỗi xóm chỉ lựa chon từ 1 đến 2 giống lúa 

để gieo cấy, quy hoạch vùng trồng lúa theo từng giống lúa để tránh thiệt hại do 

sâu bệnh và chuột gây hại.  

2. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa mùa 

2.1. Cơ cấu giống lúa: 

Các xóm, các hộ nông dân bố trí tăng tỷ lệ lúa nếp đặc sản ở các chân 

ruộng trũng thường xuyên bị bạc lá, không sử dụng giống lúa bắc thơm số 7 

trong vụ mùa, cụ thể: 

- Mùa trung:  giống lúa BC15, Lộc trời 183 tỷ lệ 65% diện tích, cấy chân 

vàn, vàn cao; 

- Mùa muộn (nếp đặc sản) 35% diện tích, cấy chân mạ và chân vàn trũng 

thường xuyên bị bạc lá.  

2.2. Phương thức gieo cấy, thời vụ gieo trồng:  

Tổ chức gieo mạ dược để cấy 100% diện tích (do dự báo thời tiết của 

Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo lượng mưa từ tháng 7 - 9/2022 

cao hơn 15 - 30% so với trung bình nhiều năm. Do vậy, các xóm không tổ chức 

gieo sạ để phòng ngập, úng).  

Thực hiện phương thức gieo mạ dược một trà, trỗ nhiều trà: 

- Tổ chức lấy nước để làm mạ từ ngày 19 - 20/6/2022 (21 - 22/5 âm lịch) 

- Gieo mạ vào ngày 27/6/2022 (29/5 âm lịch); 

- Cấy từ ngày 13 - 18/7/2022 (15 - 20/6 âm lịch) khi tuổi mạ đạt từ 17-18 ngày 

phấn đấu xong trước ngày 20/7; ( Lịch cụ thể trên tổ chức thực hiện trong điều kiện 

thời tiết cho phép, nếu thời tiết bất thường UBND xã, Ban nông nghiệp sẽ có thông 

báo điều chỉnh kịp thời). 

- Mật độ cấy, số dảnh: lúa thuần cấy 34-36 khóm/m2, cấy 3-4 dảnh/khóm; đặc 

sản (nếp) cấy 24-26 khóm/m2, cấy 4-5 dảnh/khóm (có quy trình kỹ thuật kèm theo). 

 - Gieo mạ dự phòng, gieo nền từ ngày 7-10/7/2022 bằng các giống ngắn  

ngày đề phòng khi bị úng, lụt lúa chết phải cấy dặm tỉa.  

* Chuẩn bị giống lúa: Để chủ động trong sản xuất, yêu cầu 2 HTX chuẩn 

bị đủ lượng giống lúa đảm bảo chất lượng, chủng loại theo yêu cầu sản xuất, giá 

cả hợp lý cung ứng cho các hộ nhân dân. 

2.3. Tổ chức làm mạ: Thông báo, đôn đốc các hộ nông dân khẩn trương 

thu hoạch, xử lý sản phẩm phụ ở chân mạ, tập trung cầy bừa để tiến hành tổ 

chức gieo mạ dược theo quy trình.  
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2.4. Sử dụng phân bón: Tận dụng tối đa nguồn phân bón hữu cơ; tăng 

cường sử dụng phân bón tổng hợp NPK các loại; khi cấy thực hiện bón lót phân 

theo quy trình, bón thúc sớm sau cấy 7 - 9 ngày để lúa đẻ nhánh tập trung. Tuyệt 

đối không lạm dụng phân đạm, không bón muộn; tăng cường sử dụng phân kali, 

nhưng không sử dụng phân NK (Kali có hàm lượng đạm cao). 

2.5. Công tác làm đất: Sản xuất vụ mùa trong điều kiện hết sức khẩn 

trương, yêu cầu các HTX, các xóm khi cho nước vào tập trung cao cho công tác 

làm đất, nhất là vùng mạ; phải phân vùng cho từng loại máy làm đất cho hợp lý, 

chủ động ký kết hợp đồng với chủ máy, cam kết về trách nhiệm làm đất đảm bảo 

chất lượng, kịp thời vụ, tránh tư tưởng giữ phần làm ảnh hưởng đến thời vụ gieo 

cấy, với phương châm “ruộng chờ mạ”. Trước khi bừa lần cuối các hộ nhân dân 

bón mỗi sào 20 kg vôi bột để hạn chế mầm bệnh và giảm độ chua trong đất. 

2.6. Phòng trừ sâu bệnh: Do điều kiện thời gian chuyển vụ ngắn, nguồn 

sâu bệnh tích lũy từ vụ chiêm sẽ chuyển tiếp sang gây hại cây trồng vụ mùa. Vì 

vậy, để hạn chế sâu bệnh phải thâm canh cân đối, phun thuốc phòng trừ sâu 

bệnh và rầy cho 100% diện tích mạ trước khi cấy từ 5-6 ngày để hạn chế lây 

truyền bệnh lùn sọc đen, mạ sạch sâu bệnh trước khi cấy; thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng, dự thính dự báo tình hình sâu, bệnh, tuyên truyền hướng dẫn các hộ 

nhân dân phòng trừ kịp thời không để các đối tượng sâu bệnh bùng phát thành 

dịch. Mặt khác phải xác định chuột là đối tượng gây hại nặng trên trà lúa mùa 

nhưng rất khó tiêu diệt, do vậy để chủ động bảo vệ sản xuất yêu cầu các HTX, 

các xóm chủ động tổ chức đặt mồi bả, đánh bắt, tiêu diệt chuột bằng phương 

pháp thủ công không để chuột phát sinh gây hại.  

3. Công tác chăn nuôi 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh 

môi trường và an toàn cho đàn vật nuôi. Quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi; các hộ 

chăn nuôi thực hiện nghiêm khai báo, kê khai hoạt động chăn nuôi với Trưởng 

xóm; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tới tận các hộ chăn nuôi, phát hiện 

xử lý kịp thời các ổ dịch không để lây lan; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, 

báo cáo dịch bệnh. Khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại tập trung xa khu 

dân cư, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. 

- Rà soát, nắm chắc tổng đàn vật nuôi, thực hiện hiệu quả công tác tiêm 

phòng vụ thu đạt tỷ lệ cao theo nguyên tắc “đã chăn nuôi phải tiêm phòng”, 

không để dịch bệnh phát sinh gây hại. 

4. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 

- Ban nông nghiệp, Hội đồng quản trị các HTX tăng cường công tác 

chuyển giao, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật thâm cach lúa mùa cho các hộ 

nông dân gắn với sản xuất cánh đồng lớn ở 2 HTX. 

- Kết nối, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

liên kết với HTXSXKDDVNN, hộ tư nhân xây dựng các chuỗi sản xuất - tiêu 

thụ sản phẩm. 
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III. Tổ chức thực hiện 

Sản xuất vụ mùa, vụ đông có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần 

hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2022, UBND 

xã yêu cầu: 

1. Ban nông nghiệp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sản xuất phù hợp với 

tình hình thực tiễn của địa phương. 

2. Các HTXSXKDDVNN có trách nhiệm triển khai hiệu quả Kế hoạch 

sản xuất, chuẩn bị tốt các điều kiện như giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật; tổ chức triển khai hướng dẫn qui trình kỹ thuật gieo mạ, cấy lúa mùa; tổ 

chức làm đất đảm bảo kịp thời vụ, điều hành nước đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

Triển khai hiệu quả các mô hình khảo nghiệm giống lúa, mô hình liên kết sản 

xuất - tiêu thụ sản phẩm; điều hành tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất; hoạt động 

dịch vụ của HTX gắn với Kế hoạch sản xuất của UBND xã. 

3. Các xóm tiến hành tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới tất các 

hộ nhân dân về nội dung Kế hoạch sản xuất, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch, trong đó tập trung thực hiện đảm bảo cơ cấu giống lúa trên cơ sở 

quy hoạch vùng sản xuất cho từng giống lúa.  

Tuyên truyền, đôn đốc các hộ nhân dân tập trung mọi nguồn lực thu 

hoạch nhanh gọn trà lúa xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thu 

hoạch sớm chân mạ, có biện pháp xử lý rơm rạ, không vất bừa bãi ra kênh 

mương làm ảnh hưởng đến dòng chảy hoặc đốt rơm rạ trên các tuyến đường 

giao thông gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến chất lượng công trình; tổ 

chức xuống giống, gieo mạ đúng lịch, hoàn thành gieo cấy lúa mùa trong khung 

thời vụ tốt nhất. 

4. Công chức Văn hóa - Thông tin tăng cường công tác viết tin bài phát 

thanh, tuyên truyền chủ trương chỉ đạo, biện pháp kỹ thuật thâm canh, kịp thời 

biểu dương những điển hình, những đơn vị làm tốt nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, 

vụ đông. 

5. Đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội căn cứ vào chức năng 

nhiệm vụ của mình tập trung tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên và 

các hộ nông dân thi đua lao động sản xuất, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ 

thuật, phấn đấu giành một vụ mùa thắng lợi./. 
 

   Nơi nhận: 
    - TT Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND; 

      - BCH Đảng ủy, UBMTTQ và các đoàn thể; 

      - Ban NN; các HTXNNDV; 

      - Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Đội trưởng; 

      - Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Vận 
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