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           ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              HUYỆN MỸ LỘC                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

             Số:        /BC-UBND                        Mỹ Lộc, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; Sơ kết sản xuất vụ Xuân 2022;  

Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 

 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG 2021 

Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021 triển khai trong điều kiện có nhiều thuận 

lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn như: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện 

rộng, phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, 

tiêu thụ nông sản và mọi mặt đời sống của người dân. Áp thấp nhiệt đới (từ ngày 7-

9/7/2021) gây mưa lớn và dông, đúng vào thời kỳ cao điểm gieo cấy lúa Mùa và rau 

màu Hè thu, đã làm ảnh hưởng khoảng 100 ha lúa Mùa. Ảnh hưởng của bão số 7 và bão 

số 8 (từ ngày 9-14/10/2021) trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, đã làm ảnh hưởng 

khoảng 400 ha lúa Mùa chuẩn bị thu hoạch và 40 ha rau màu vụ Đông mới gieo trồng. 

Giá vật tư nông nghiệp và giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, giá nông sản không ổn 

định… 

Song được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, 

sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các HTXNN, hộ 

nông dân và các doanh nghiệp nên sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2021 đã đạt được một số 

kết quả quan trọng. 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP TRONG VỤ MÙA, VỤ 

ĐÔNG 2021 

1. Trồng trọt 

1.1. Sản xuất lúa Mùa  

- Vụ mùa gieo cấy 3.197 ha (tăng 26 ha so với vụ Mùa năm 2020) 

Năng suất đạt: 51,95 tạ/ha, so vụ mùa 2020 giảm 0,05 tạ/ha. 

Sản lượng đạt: 16.607 tấn (tăng 109 tấn so với vụ mùa năm 2020) 

- Cơ cấu giống lúa: 

- Cơ cấu giống: Lúa lai: 352 ha = 11% giảm 3%  so với vụ mùa 2020. 

                   Lúa thuần: 2845 ha = 89% diện tích. Trong đó:  

+ Bắc Thơm, Bắc thơm KBL: 959 ha = 30% diện tích. 

+ Đài Thơm 8:  959 ha = 30% diện tích 

+ BC 15:  639 ha = 20% diện tích. 

+ Giống khác (Nam định 5, Nếp 97, M1...): 127 ha = 4% diện tích; 

+ Đặc sản: 160 ha = 5% diện tích; 
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- Các mô hình trong vụ mùa 2021 

+ Mô hình liên kết chuỗi với Công ty gạo sạch Toản Xuân tại xóm Kim, xã Mỹ 

Thắng với quy mô 9 ha 

+ Mô hình liên kết chuỗi với Công ty Giống cây trồng Trung ương tại 02 thôn 

thuộc xã Mỹ Tiến là thôn Bãi Ngoài (6ha), thôn Lang Xá (30ha) 

+ Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc với Doanh nghiệp tư nhân Phạm Văn 

Tải (tại 3 thôn thuộc xã Mỹ Thịnh là Bói Trung, Liêm Thôn, Liêm Trại) với quy mô 20 

ha. 

+ Mô hình máy sấy lúa HTX Mỹ Thành: Vụ mùa năm 2021 đã thu mua và sấy 

được khoảng 130 tấn lúa tươi của các hộ dân, cung cấp cho các doanh nghiệp xay sát 

trên địa bàn huyện. 

+ Tiếp tục duy trì 7 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận Viet Gap trên 

địa bàn huyện. 

Vụ Mùa: có 129,9 ha  dân bỏ cấy (giảm so với vụ mùa 2020: 30 ha). Trong đó 

102,6 ha đất giao ổn định và 27,3 ha đất nhận khoán; tập trung tại các xã Mỹ Thắng, 

Mỹ Thành, Mỹ Hưng, Mỹ Phúc... 

1.2. Sản xuất rau màu Hè Thu  

Diện tích cây màu hè thu 2021: 344 ha (giảm 3ha so với năm 2020)  

Trong đó:  

- Ngô:  18 ha . NS ước đạt 53 tạ/ha, Sản lượng đạt: 95 tấn 

- Đậu tương: 7 ha NS ước đạt 17 tạ/ha, Sản lượng đạt: 11,9 tấn 

- Hoa:   219 ha    

- Khoai lang và cây có củ: 9ha. 

1.3. Sản xuất vụ Đông   

Diện tích đạt 300 ha. Trong đó:  

+ Cây ngô: 50 ha, Năng suất 56 tạ/ha, sản lượng đạt 280 tấn 

+ Hoa: 150 ha 

+ Lạc: 7 ha 

+ Đậu tương: 2 ha 

+ Khoai tây và khoai lang: 5ha 

+ Rau mầu các loại: 86 ha 

1.4. Công tác Bảo vệ thực vật 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh lùn sọc đen trong vụ Mùa 2021, ngay từ đầu 

vụ UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn Phòng NN 

& PTNT, TTDV NN huyện thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật 

phòng trừ bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng có hiệu quả đến các 
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xã, thị trấn và hộ nông dân. Trên địa bàn huyện đã không có diện tích bị thiệt hại về 

năng suất do bệnh Lùn sọc đen gây ra. 

Các đối tượng sâu bệnh khác như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn phát 

sinh gây hại mức độ nhẹ hơn TBNN, được phun trừ kịp thời nên không gây thiệt hại về 

năng suất thu hoạch. Bệnh bạc lá cuối vụ phát sinh gây hại nhẹ trên 1 số giống lúa Bắc 

thơm và giống lúa Lai tuy nhiên mức độ gây hại nhẹ. 

Nhìn chung, vụ mùa 2021 công tác phòng trừ dịch hại đảm bảo an toàn và hiệu 

quả, mức độ sử dụng thuốc BVTV giảm so với năm 2020. 

2. Chăn nuôi - Thú y 

2.1. Kết quả phát triển chăn nuôi 

Tổng đàn gia súc gia cầm : 

+ Đàn trâu: 297 con    + Bò: 2346 con 

+ Lợn: 27.105 con    

+ Gia cầm: 362 nghìn con 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt: 6587 tấn. Trong đó: Thịt lợn: 5468 tấn 

- Phương thức chăn nuôi tiếp tục có sự chuyển biến rõ rệt, tích cực theo hướng 

giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ. Các hình thức chăn nuôi trang trại tập trung theo 

hướng công nghiệp, bán công nghiệp ngày càng được nhân rộng. Toàn huyện có 3 cơ 

sở chăn nuôi đạt quy mô trang trại theo quy định của Luật chăn nuôi. Các đơn vị tích 

cực áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP, chăn nuôi an toàn sinh học; 

chuỗi liên kết giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm được tăng 

cường, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng đầu ra của sản phẩm chăn nuôi. Toàn 

huyện có 02 cơ sở chăn nuôi và 03 cơ sở nuôi trồng thủy sản đạt chứng nhận VietGap; 

03 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận ATDB. 

- Cơ cấu giống vật nuôi có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ lệ đàn vật 

nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với lợi thế và nhu cầu của thị trường. Các 

tiến bộ khoa học về giống vật nuôi được áp dụng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất chăn nuôi theo hướng chất lượng, hiệu quả. 

- Công tác bảo vệ môi trường chăn nuôi tiếp tục được triển khai thực hiện nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Môi trường chăn nuôi đã được kiểm soát tốt hơn. Chủ 

động lồng ghép các hội nghị, tăng cường truyên truyền hướng dẫn bà con thực hiện chăn 

nuôi an toàn, quản lý, xử lý tốt nguồn chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường. 

2.2. Công tác thú y 

Tình hình dịch bệnh trong vụ Mùa năm 2021 được kiểm soát. Triển khai thực hiện 

kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025; hướng dẫn các 

địa phương tái đàn lợn theo quy định, đảm bảo không làm lây lan bùng phát dịch bệnh. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các dịch bệnh 

nguy hiểm ở động vật. 

* Tiến độ tiêm phòng vụ Thu : 

- Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển: 

+ Cấp phát 4.600 liều đã tiêm 4.501 liều 
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+ Các chủ trang trại tự tiêm 3.666 liều 

( Tổng cộng được 8167 liều. Tỷ lệ tiêm phòng đạt 86% tổng đàn) 

- Vắc xin Lở mồm long móng: 

+ Vắc xin LMLM cho lợn nái: 

Cấp phát 452 liều, đã tiêm 452 liều 

Các chủ trang trại tự tiêm: 1300 liều 

(Tổng cộng tiêm được 1752 liều đạt 71,6% tổng đàn) 

+ Vắc xin LMLM tiêm cho trâu, bò: 

Cấp phát 1479 liều, đã tiêm 1479 liều 

( Đạt tỷ lệ 77,8% kế hoạch) 

       - Vắc xin Viêm da nổi cục tiêm cho đàn trâu, bò: 

 Cấp phát 200 liều đã tiêm 192 liều 

- Vắc xin tiêm phòng dại chỉ có 01 đơn vị tổ chức tiêm phòng là Mỹ Thịnh 310 

liêu. Các đơn vị còn lại chưa triển khai tiêm dại cho đàn chó. (Đạt tỷ lệ 5,2%) (Kết quả 

chi tiết tại phụ lục 1). 

3. Thủy sản 

Tiếp tục duy trì các mô hình nuôi cá truyền thống đã được cấp giấy chứng nhận 

Viet Gap trên địa bàn huyện là: Mô hình nuôi cá trắm đen truyền thống tại xã Mỹ Hà 

(30ha), mô hình nuôi cá truyền thống tại xã Mỹ Hưng (2ha); mô hình nuôi các Koi tại 

xã Mỹ Thắng (1ha) 

- Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản: 705 ha  

- Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt: 2.439 tấn. 

 Trong đó:  

+ Sản lượng khai thác: 2 tấn; 

+ Sản lượng nuôi trồng: 2.437 tấn 

4. Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất 

- Phòng NN&PTNT huyện đã phối hợp chặt chẽ với công ty TNHH MTV 

KTCTTL Mỹ Thành, các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống mưa úng 

bảo vệ lúa Mùa, rau màu hè thu, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả khi có mưa 

lớn xẩy ra. 

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa 

chữa máy móc, thiết bị, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; phối hợp giải tỏa 

nhiều vi phạm về công trình thủy lợi; điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy trình vận hành 

hệ thống công trình, chủ động xây dựng các phương án phòng chống úng, hạn và kế 

hoạch nước tưới tiêu nước phục vụ sản xuất. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2021 về việc công tác 

quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2021. 

5. Công tác QLNN về nông nghiệp ở cấp xã và chuyển đổi HTXNN 

- Ban nông nghiệp đã tích cực tham mưu cho UBND xã trong phát triển kinh tế 

nông nghiệp và xây dựng NTM. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất của 

xã, thị trấn, chỉ đạo và tổ chức triển khai các mô hình tái cơ cấu trong sản xuất trồng 
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trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, phòng chống thiên tai; phối 

hợp với cơ quan chuyên ngành cấp trên để quản lý tốt thị trường cung ứng vật tư nông 

nghiệp, thuốc thú y trên địa bàn.  

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT, 

các HTXNN tiếp tục chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo Luật HTX 2012.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG 2021 

1. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, 

thực phẩm gặp nhiều khó khăn, nhất là vào giai đoạn thu hoạch rộ; Giá VTNN tăng 

mạnh, nhất là giá phân bón và thức ăn chăn nuôi. 

2. Việc chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo về cơ cấu giống và biện pháp thâm canh 

lúa Mùa ở một số địa phương chưa tốt: sử dụng tỷ lệ cao giống lúa Bắc thơm số 7 

nhiễm sâu bệnh, tình trạng lạm dụng phân đạm, bón phân không cân đối còn xảy ra ở 

một số nơi; tỷ lệ gieo sạ ở một số địa phương quá cao, thậm chí gieo sạ cả ở những 

vùng thấp, trũng, vùng không chủ động nước làm gia tăng diện tích nhiễm lúa cỏ và cỏ 

lồng vực. 

3. Giá lợn hơi và gia cầm liên tục giảm sâu, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Tỷ lệ 

tiêm vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm chưa đạt kế hoạch. Các loại mầm bệnh 

nguy hiểm trên động vật tồn tại ngoài môi trường, nguy cơ bùng phát là rất cao, đặc biệt 

bệnh VDNC lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện, bệnh DTLCP chưa có thuốc, vắc 

xin phòng và điều trị bệnh. 

4. Các nội dung cơ cấu lại ngành Nông nghiệp chưa được triển khai đồng bộ ở 

các địa phương, số mô hình còn hạn chế nhất là các mô hình sản xuất an toàn, VietGap, 

hướng hữu cơ gắn với chế biến và liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thành các sản phẩm 

OCOP, một số mô hình có hiệu quả nhưng chậm được nhân rộng, bên cạnh đó còn một 

số mô hình thiếu tính bền vững. Diện tích sản xuất vụ Đông ngày càng giảm; nhiều nơi 

có điều kiện nhưng không duy trì, phát triển sản xuất vụ Đông. 

5. Nhiều diện tích ruộng 2 lúa có điều kiện thâm canh nhưng bị bỏ hoang liên 

tiếp nhiều năm hiện chưa có giải pháp khắc phục triệt để; tình trạng bỏ ruộng hoang có 

xu thế giảm nhưng vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương. 

 6. Chất lượng chuyển đổi và hiệu quả hoạt động của một số HTX sau chuyển đổi 

còn hạn chế, còn một số HTX hoạt động yếu kém. Chất lượng tham mưu của Ban nông 

nghiệp xã ở một số nơi chưa cao, chưa phát huy được vai trò tổ chức và điều hành sản 

xuất nông nghiệp, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. 

7. Số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và phát triển 

nông thôn còn hạn chế do rủi ro cao và các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của 

Nhà nước chưa đủ sức hấp dẫn. 

8. Tình trạng vi phạm các công trình đê điều, thuỷ lợi vẫn còn tái diễn ở nhiều 

nơi. Một số công trình thủy lợi đầu mối bị xuống cấp cần được sửa chữa lớn, những 

diện tích thấp trũng, hàng năm thường xuyên xảy ra ngập úng nhưng chưa có giải pháp 

khắc phục triệt để nên úng, hạn vẫn xảy ra cục bộ.  

III. NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ 

1. Nguyên nhân khách quan  
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- Dịch bệnh Covid - 19 phát sinh và diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh 

hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp (công tác chỉ đạo, tiêu thụ sản phẩm,…) và kinh tế 

- xã hội, đời sống của người dân. 

- Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn và có nguy cơ bùng phát trở lại, 

nhất là Dịch tả lợn Châu Phi trong khi chưa có thuốc điều trị và vacxin để phòng bệnh, 

bệnh Lùn sọc đen và lúa cỏ trên lúa. 

- Thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường không theo quy luật, dịch bệnh diễn 

biến phức tạp và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát diện rộng ảnh hưởng lớn đến sản xuất 

nông nghiệp (từ ngày 7-9/7/2021, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh 

có mưa lớn và dông, đúng vào thời kỳ cao điểm gieo cấy vụ Mùa, vì vậy đã làm ảnh 

hưởng 100 ha lúa Mùa  và cây màu Hè thu mới gieo trồng. Thời tiết từ đầu đến giữa 

tháng 9 có một số ngày mưa lớn, trời âm u, ảnh hưởng đến quá trình trỗ bông - phơi 

màu của một số diện tích lúa Mùa. Từ ngày 9-14/10/2021, do ảnh hưởng của bão số 7 

và bão số 8 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, đã làm ảnh hưởng 400 ha lúa Mùa chuẩn 

bị thu hoạch và 40 ha rau màu vụ Đông mới gieo trồng… 

- Hệ thống các công trình thủy lợi những năm qua tuy được quan tâm đầu tư, 

song kinh phí còn hạn chế, việc đầu tư chủ yếu mới dừng lại ở việc sửa chữa, tu bổ nhỏ 

nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất. Nhiều công trình xuống cấp không đảm bảo 

năng lực tưới tiêu, nhất là khi mưa úng kéo dài.  

- Thị trường nông sản không ổn định, giá vật tư nông nghiệp và thức ăn chăn 

nuôi tăng, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung, gây khó khăn cho sản xuất.  

- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn còn ít và 

khó áp dụng, chưa tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư. 

2. Nguyên nhân chủ quan 

- Cấp ủy, chính quyền ở một số xã chưa quan tâm đúng mức đến sản xuất nông 

nghiệp; chưa chỉ đạo quyết liệt về cơ cấu giống, thời vụ, phương thức gieo cấy, phòng 

trừ sâu bệnh, phát triển sản xuất vụ Đông, phát triển HTX theo Luật, phát triển trang 

trại, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn dịch bệnh….  

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất ở một số địa phương thực hiện chưa 

tốt, chưa gắn tập huấn quy trình với giám sát thực hiện quy trình; ý thức tuân thủ quy 

trình kỹ thuật của người dân trong thâm canh cây trồng, phát triển chăn nuôi và phòng 

chống dịch bệnh còn hạn chế. Nhiều hộ nông dân chưa tích cực chuyển đổi cơ cấu 

giống, thời vụ và ứng dụng TBKT mới; không thực hiện đúng kỹ thuật thâm canh theo 

hướng dẫn của ngành NN&PTNT: vẫn gieo cấy nhiều diện tích giống lúa Bắc thơm số 

7 (nhiễm sâu bệnh và kém chịu úng), gieo sạ tràn lan, lạm dụng phân đạm trong thâm 

canh; chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán theo hướng tự phát, chuồng trại chăn nuôi xây dựng 

không đúng quy định, không đảm bảo vệ sinh môi trường... 

- Cơ sở vật chất, vốn, công nghệ của nhiều HTX nông nghiệp còn yếu kém; 

Trình độ, năng lực của một số cán bộ ngành nông nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng 

được yêu cầu công việc, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý, 

điều hành, tổ chức sản xuất nông nghiệp. 

- Công tác thông tin, dự báo thị trường còn nhiều hạn chế; chưa thực hiện việc 

gắn dự báo thị trường với định hướng sản xuất. 
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PHẦN II: SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2022 

 1. Kết quả sản xuất lúa Xuân 

  - Diện tích gieo cấy: 2.979 ha, giảm 125 ha so với vụ Xuân 2021. Trong đó có 

1.906 ha gieo sạ (đạt 64% DT). Tỷ lệ các giống lúa chất lượng cao đạt 80% DT. 

Cơ cấu giống: Lúa lai: 326 ha = 11% diện tích 

          Lúa thuần: 2610 ha = 89% diện tích. 

1.3. Áp dụng TBKT 

- Toàn huyện có 03 máy cấy lúa bằng mạ khay (đảm bảo cơ giới hoá khâu gieo 

cấy đạt khoảng 10% diện tích), tuy nhiên mới có gần 15 ha lúa/vụ áp dụng mạ khay - 

máy cấy (đạt 5%DT); cơ giới hóa khâu thu hoạch lúa đạt 95% DT, cơ giới hóa khâu 

làm đất sản xuất lúa đạt 100% DT. 

- Cánh đồng lớn: Toàn huyện xây dựng được 8 mô hình cánh đồng lớn sản xuất 

lúa, màu với diện tích 459 ha, trong đó: có 5 cánh đồng lúa với diện tích 290 ha, 2 mô 

hình rau màu với diện tích 129 ha. 

2. Sản xuất rau màu 

- Diện tích gieo trồng: 637 ha. Trong đó: Hoa 438 ha, ngô 38 ha, cây khác 196 

ha. 

- Các cây rau màu nhìn chung sinh trưởng, phát triển khá. Cây lạc đang phát 

triển củ; ngô đang ở giai đoạn chín sữa - thu hoạch.  

3. Đánh giá sản xuất vụ Xuân 2022 

     - Sản xuất vụ Xuân 2022 triển khai trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, 

không theo quy luật làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp: Giai đoạn đầu vụ 

thời tiết ấm áp cơ bản thuận lợi cho gieo cấy lúa Xuân (đến ngày 20/02/2022 toàn huyện 

cơ bản gieo cấy xong). Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kết hợp với mưa 

lớn từ 19-22/02/2022 đã làm cho một số diện tích lúa mới cấy, sạ và rau màu bị táp lá, đen 

rễ, chết rải rác (toàn huyện có khoảng 10 ha lúa phải gieo cấy lại do bị chết rét), đến ngày 

13/3/2022 toàn huyện mới cơ bản khắc phục xong diện tích lúa bị thiệt hại; tháng 4 và 

tháng 5/2022 có một số đợt rét nàng Bân (ngày 01-04/4, ngày 17-19/4 và ngày 1/5) làm 

nhiệt độ giảm sâu, đột ngột, biên độ chênh lệch ngày đêm lớn nên đã làm chậm quá trình 

sinh trưởng - phát triển của cây trồng, lúa thấp cây, không đồng đều. Đặc biệt, ngày 15/5 

đến ngày 16/5 tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh hiếm gặp trong 40 năm qua làm nhiệt 

độ giảm sâu, gây mưa giông xen kẽ trùng vào giai đoạn lúa trỗ bông và làm ảnh hưởng đến 

quá trình trỗ bông phơi màu của cây lúa. Vụ Xuân 2022 sẽ kết thúc muộn hơn năm trước 

từ 7-10 ngày. Dự kiến đến nay các trà lúa Xuân toàn huyện cơ bản trỗ xong, đến ngày 

25/6/2022 cơ bản thu hoạch xong lúa Xuân. 
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PHẦN III 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG 2022 

1. Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu của sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2022 

1.1. Thuận lợi 

- Dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được khống chế trong cộng đồng tạo thuận lợi 

cho việc tổ chức, triển khai chỉ đạo sản xuất. 

- Kết quả, thành tựu trong xây dựng NTM và cơ cấu lại ngành nông nghiệp là 

động lực thúc đẩy thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn để phát 

triển sản xuất hàng hóa. Đã hình thành nhiều vùng tích tụ ruộng đất với các cánh đồng 

lớn tập trung, thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn theo chuỗi giá trị có hiệu quả. 

- Các Luật: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản và các Nghị định, Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật có hiệu lực tạo điều kiện cho việc phát triển sản xuất, đầu tư của 

doanh nghiệp và các hộ nông dân. 

- Nhiều TBKT mới về giống, cơ giới hoá và nhiều mô hình cơ cấu lại nông 

nghiệp có hiệu quả đã được khẳng định trong thực tiễn sản xuất giúp người nông dân có 

thêm nhiều lựa chọn để áp dụng vào sản xuất. 

- Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia hiệu 

quả vào các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, rau quả và trứng, thịt, 

cũng như tham gia chương trình OCOP của huyện (Huyện Mỹ Lộc đã có 6 sản phẩm 

OCOP 3 sao).  

1.2. Khó khăn 

- Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương: Nhiệt độ trung bình từ 

tháng 5-7 và tháng 10/2022 ở mức xấp xỉ TBNN, từ tháng 8-9/2022 nhiệt độ phổ biến ở 

mức cao hơn TBNN từ 0,5 - 1,0oC, các đợt nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn hơn 

TBNN, nhưng không gay gắt và kéo dài như năm 2021; Có khoảng 04 - 06 cơn bão ảnh 

hưởng trực tiếp đất liền nước ta. Tổng lượng mưa từ các tháng 5 - 9/2022 phổ biến ở 

mức cao hơn TBNN từ 5-25%, riêng tháng 10/2022 cao hơn TBNN từ 15-30%, các đợt 

mưa lớn tập trung từ tháng 6-8/2022 đúng vào thời kỳ cao điểm đang tập trung gieo cấy 

vụ Mùa và lúa còn thấp cây. 

- Các đối tượng sâu, bệnh, dịch hại nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên 

cây trồng và vật nuôi, nhất là bệnh lùn sọc đen, sâu keo mùa thu, lúa cỏ (lúa ma) và 

dịch tả lợn Châu Phi. 

- Lực lượng lao động nông nghiệp thiếu và yếu, nhất là thời kỳ cao điểm do thu 

nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp, lực lượng trẻ đi làm xa hoặc chuyển sang ngành 

nghề khác có thu nhập cao hơn. 

- Vụ Xuân 2022 sẽ kết thúc muộn hơn năm trước từ 7-10 ngày do ảnh hưởng của 

các đợt rét đậm, rét hại (nhất là đợt rét cuối tháng 2/2022) làm ảnh hưởng lớn đến công 

tác tổ chức và triển khai các nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông, nhất là việc bố trí 

thời vụ gieo cấy các trà lúa sớm.  

- Giá vật tư nông nghiệp tăng đột biến, thị trường và giá nhiều loại nông sản không 

ổn định ảnh hưởng tới khả năng đầu tư của các hộ nông dân và hiệu quả sản xuất. 
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- Các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn 

chưa tạo nhiều động lực thúc đẩy phát triển sản xuất và thu hút đầu tư. 

2. Phương hướng chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2022 

“Bám sát diễn biến thời tiết, thị trường và yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng NTM để chủ động định hướng sản xuất hàng hóa trong vụ Mùa, vụ 

Đông 2022; chủ động xây dựng các giải pháp kỹ thuật thâm canh, phát triển nhanh các 

mô hình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tổ chức tốt sản xuất vụ Mùa, vụ Đông hàng 

hóa đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP. Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác, liên 

kết sản xuất hàng hóa, nhất là các cánh đồng liên kết chuỗi giá trị, gắn với việc phát 

triển các sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực, thế mạnh của từng địa phương gắn 

với đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phấn đấu hoàn 

thành gieo cấy lúa Mùa trong khung thời vụ tốt (trước 25/7); triển khai hiệu quả các 

nội dung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và 

hiệu quả sản xuất”. 

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu  

3.1. Sản xuất lúa Mùa 

- Diện tích: 3000 ha; năng suất bình quân trên 50 tạ/ha. 

- Sản lượng trên 15.000 tấn, trong đó có trên 7.000 tấn là lúa chất lượng cao. 

- Phấn đấu toàn huyện 5 – 7 cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa (quy mô ≥ 30 

ha/cánh đồng); có ít nhất 3 – 5 mô hình liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp để sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa. 

3.2. Sản xuất rau màu Hè Thu 

Diện tích 350 ha, tập trung phát triển cây hoa, ngô, đậu tương, lạc và rau màu.  

3.3. Sản xuất cây vụ Đông 

- Phấn đấu đạt diện tích khoảng 400 ha, trong đó phấn đấu cây màu vụ đông trên 

đất 2 lúa đạt khoảng 50 ha. Tập trung vào các loại cây truyền thống như hoa, rau màu 

các loại, ngô, đậu tương. 

- Xây dựng một số mô hình liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản 

phẩm cây vụ đông hàng hóa. 

3.4. Phát triển chăn nuôi – Thú y 

* Chăn nuôi: 

- Phấn đấu tổng đàn gia súc, gia cầm (tại thời điểm thống kê 01/10/2020): 

+ Đàn lợn: 28.000 con;  

+ Đàn trâu, bò: 3.500 con;  

+ Đàn gia cầm: 350.000 con; 

 Sản lượng thịt hơi xuất chuống đạt trên 4.202 tấn. 

* Thú y: 

- Chỉ tiêu tiêm phòng vụ Thu 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+ Tiêm phòng dịch tả cho đàn lợn: 9.000 con. 

+ Tiêm phòng bệnh LMLM cho đàn trâu, bò trên 1.900 con. 

+ Tiêm phòng LMLM cho lợn nái, đực giống: 1.000 con 

+ Tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó trên 1.000 con. 
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+ Tiêm phòng Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò 4.202 con 

4. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu  

4.1. Tích cực đổi mới cơ cấu giống và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa 

- Tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu giống cây trồng theo hướng chất lượng, có 

giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng với BĐKH: 

+ Bộ giống lúa: Sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu 

sâu bệnh tốt để thay thế dần các giống năng suất, chất lượng kém trong vụ Mùa. 

+ Bộ giống cây rau màu: Tập trung sử dụng các giống có chất lượng cao, đáp 

ứng yêu cầu chất lượng chế biến và xuất khẩu. 

- Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê, dồn đổi những diện tích trồng lúa 

kém hiệu quả và diện tích bị bỏ hoang thành các vùng tập trung; nghiên cứu lựa chọn 

đối tượng chuyển đổi phù hợp và lập phương án chuyển đổi theo quy định tại Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; số 62/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP; số 94/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết 

một số điều của Luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

4.2. Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh, bảo vệ cây trồng 

a.Thâm canh lúa Mùa (Phụ lục: Hướng dẫn thâm canh lúa Mùa) 

Thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm - càng tốt; áp dụng đồng bộ các biện 

pháp thâm canh; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ cấu giống, phương thức gieo cấy 

và thời vụ gieo cấy lúa Mùa nhằm chủ động ứng phó với BĐKH, bệnh lùn sọc đen và 

lúa cỏ. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước 25/7. 

- Cơ cấu giống: 

+ Lúa lai: 9-10% diện tích, cấy trên các chân ruộng trũng, ruộng nhiễm chua, 

phèn, mặn và những diện tích có nguy cơ bị ngập úng. Lựa chọn, sử dụng trong số các 

giống: Lai thơm 6, CT16, TX 111, Phúc thái 168, Bắc ưu 903 KBL, …  

+ Lúa thuần: 80% diện tích. Lựa chọn sử dụng các giống chịu úng, ít nhiễm rầy, 

nhiễm nhẹ bệnh bạc lá và có chất lượng cao trong số các giống sau: TBR279, TBR225, 

BC15, Nếp 97, DQ11, Nam Định 5, Đài thơm 8, TBR89,…  

+ Lúa đặc sản: 10-11% diện tích. Sản xuất theo vùng quy hoạch tập trung với các 

giống đặc sản truyền thống như: Nếp Bắc, Nếp Cái hoa vàng, Tám xoan, Dự.  

b.Phát triển vụ Đông 

Các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa gắn với vụ 

Đông; lựa chọn, quy hoạch những chân ruộng vàn và vàn cao, thuận lợi tưới tiêu để cấy 

lúa Mùa sớm, Mùa trung sớm và trồng cây vụ Đông; không làm vụ Đông “phong trào”. 

Khi xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông cần xác định rõ loại cây trồng, thị trường, 

phương thức tiêu thụ, vùng trồng gắn với việc chủ động tưới, tiêu, hạn chế thấp nhất rủi 

ro. Tập trung hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mô hình, kết hợp chuyển giao công nghệ ở 

những vùng mới sản xuất vụ Đông.  

- Bố trí cây trồng: 
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+ Ruộng chuyên màu: Sản xuất đa dạng các cây rau đậu ngắn ngày, quay vòng 2 - 

3 lứa/vụ Đông. Tập trung sản xuất các cây rau, củ, quả truyền thống như: các cây rau ăn 

lá để tiêu thụ nội địa. 

 + Ruộng 2 lúa: Tập trung sản xuất các loại cây trồng phục vụ chế biến - xuất 

khẩu, có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định và có hiệu quả kinh tế cao như: Bí xanh, 

cà chua, dưa chuột, cải dầu, ngô nếp, ngô ngọt.  

4.3. Thực hiện tốt các giải pháp phát triển chăn nuôi và công tác thú y 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ tình hình chăn nuôi theo Luật. Hướng dẫn các cơ sở 

chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi; xây dựng, nhân rộng mô hình sản 

xuất an toàn sinh học gắn với xử lý chất thải hạn chế ô nhiễm môi trường, nhất là nhân 

rộng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý đàn vật nuôi trên địa bàn nhất là đàn giống của 

tỉnh; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, khi phát hiện dịch 

bệnh phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y để có biện pháp xử lý 

kịp thời; chủ động lấy mẫu cảnh báo sớm dịch bệnh. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2022 cho đàn 

gia súc, gia cầm; vận động các hộ chăn nuôi nhất là các chủ trang trại chăn nuôi quy mô 

lớn, vừa chủ động mua các loại vắc xin tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi theo quy 

trình, đồng thời thực hiện quản lý việc tiêm phòng bổ sung của người chăn nuôi. Hướng 

dẫn, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đăng ký xây dựng cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật; các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, sơ chế, giết mổ động vật, sản 

phẩm động vật thực hiện đúng quy trình VSTY, vệ sinh ATTP theo quy định. 

- Triển khai công tác lấy mẫu giám sát, chủ động lấy mẫu xét nghiệm để phát 

hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh trên địa bàn, không để dịch 

lây lan trên diện rộng đặc biệt trên đông vật như: Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn cổ 

điển, Dịch cúm gia cầm, LMLM, Tai xanh; …. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; 

quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống, vận chuyển, giết 

mổ gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý việc sử dụng kháng sinh, chất cấm 

trong chăn nuôi; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm nhất là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường  làm 

lây lan dịch bệnh… 

 - Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến về Luật Chăn nuôi, Luật Thú y; biện pháp ATSH và sử dụng chế phẩm vi sinh 

trong chăn nuôi, chăn nuôi an toàn theo hướng VietGAHP, chăn nuôi hữu cơ; áp dụng 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao 

sức đề kháng cho vật nuôi; nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng; tiêm phòng đầy đủ 

các loại vắc xin theo quy định. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai tái cơ cấu ngành chăn nuôi, xây dựng chuỗi liên 

kết sản phẩm trong chăn nuôi lợn, gia cầm. 

4.4. Biện pháp thuỷ lợi và phòng chống thiên tai 

- Công ty KTCTTL Mỹ Thành phải khẩn trương hoàn thành sửa chữa các cống đầu 

mối, các trạm bơm, các đập điều tiết quan trọng, các trục kênh chính liên xã và các thiết 
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bị máy móc. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tập trung rà soát, phân loại mức độ 

vi phạm công trình thủy lợi; xây dựng phương án và tổ chức giải tỏa các vi phạm, khơi 

thông dòng chảy; sớm hoàn thành và bàn giao các công trình XDCB để đưa vào phục vụ 

sản xuất. Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn để 

xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông. Vận hành các công 

trình thủy lợi đảm bảo đúng quy trình, sát với diễn biến của thời tiết, thuỷ văn và yêu cầu 

của sản xuất. Chủ động tiêu rút nước đệm khi có dự báo thời tiết xấu. 

- UBND và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện sẽ tăng cường kiểm tra, phát 

hiện và sửa chữa kịp thời các sự cố công trình; phối hợp với Công ty KTCTTL xây dựng 

phương án và tổ chức bảo vệ các trọng điểm. Nghiêm túc thực hiện chế độ thường trực 

và thông tin, báo cáo trong mùa mưa lũ theo quy định. Chủ động các phương án bảo vệ 

công trình, phòng chống lụt bão và ứng phó với siêu bão theo phương châm ‘‘4 tại chỗ’’.  

- Các xã, thị trấn tiếp tục chỉnh trang bờ vùng, bờ thửa; chủ động xây dựng các 

phương án phòng chống úng; chuẩn bị thêm các máy bơm dầu, bơm điện và các 

phương tiện đấu tát khác sẵn sàng tham gia phòng chống úng, hạn. 

4.5. Tổ chức tốt các hoạt động khuyến nông, chuyển giao TBKT mới và tiêu 

thụ nông sản 

- Tập trung nguồn kinh phí khuyến nông để hỗ trợ phát triển các mô hình sản 

xuất rau an toàn công nghệ Nhật Bản và xây dựng các mô hình TBKT mới, các mô hình 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.  

- Tiếp tục du nhập, khảo nghiệm, trình diễn các TBKT mới, qua đó đánh giá, lựa 

chọn và chuyển giao nhanh vào sản xuất. 

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

tổ hợp tác liên kết xây dựng các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và đầu tư xây 

dựng cơ sở chế biến nông sản tại địa phương.  

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh 

nghiệp của Tỉnh tham gia các Hội chợ nông nghiệp nhằm quảng bá, giới thiệu và tiêu 

thụ các mặt hàng nông sản thế mạnh tại địa phương. 

4.6. Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an 

toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân 

bón, thuốc BVTV, Thú y và các hoạt động sản xuất nông sản, sử dụng chất cấm trong 

chăn nuôi và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất trên địa bàn theo Kế 

hoạch; phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 - UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các hoạt 

động sản xuất kinh doanh VTNN trên địa bàn xã, thị trấn. 

4.7. Tăng cường vai trò QLNN của UBND cấp xã về nông nghiệp, nông thôn 

- Phát triển toàn diện kinh tế hợp tác, nhất là các loại hình HTXNN trên địa bàn 

huyện, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX, hỗ trợ 

tích cực phát triển kinh tế hộ nông dân theo Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/8/2020 
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của UBND tỉnh về Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nam Định năm 2021 và Chương trình hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.  

- Triển khai tích cực các nội dung thuộc chương trình hỗ trợ phát triển HTX; tiếp 

tục chuyển đổi toàn diện các nội dung về tổ chức, hoạt động của các HTXNN theo Luật 

HTX năm 2012; bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực 

quản lý điều hành cho cán bộ quản lý HTX. Kiên quyết giải thể các HTX hoạt động 

kém hiệu quả. Quan tâm hỗ trợ thành lập mới các HTX chuyên ngành, đa ngành và các 

tổ hợp tác mới trong nông nghiệp. 

- Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về liên kết chuỗi giá trị giữa 

doanh nghiệp – HTXNN và các hộ nông dân. 

5. Tổ chức thực hiện 

Để tổ chức tốt sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2022, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện Mỹ Lộc, UBND huyện đề nghị:  

- UBND các xã, thị trấn căn cứ phương hướng, quan điểm, mục tiêu và các nhiệm 

vụ, giải pháp nêu trên, sớm tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2021; 

xây dựng kế hoạch và những giải pháp cụ thể sát thực tiễn cho sản xuất vụ Mùa, vụ 

Đông 2022. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản 

xuất, các nội dung tái cơ cấu nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng 

cao và công tác phòng chống lụt bão đạt kết quả tốt.  

- UBND các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước đối với 

nông nghiệp, nông thôn; năng động, sáng tạo tìm tòi hướng đi; tổ chức triển khai kịp 

thời, hiệu quả các chủ trương và biện pháp chỉ đạo của tỉnh, huyện đối với sản xuất 

vụ Mùa, vụ Đông 2022; quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các HTXNN chuyển đổi 

và hoạt động hiệu quả theo Luật HTX 2012. 

- Ban nông nghiệp các xã, thị trấn tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, 

nông thôn tại địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ Mùa,  vụ 

Đông 2022; huy động các lực lượng, phương tiện thu hoạch nhanh gọn lúa Xuân 

theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; tổ chức làm đất, xuống giống gieo mạ 

đúng lịch hướng dẫn.  

- Các HTXNN đảm nhận cơ bản các dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất; phát triển 

thêm dịch vụ tiêu thụ nông sản và các dịch vụ thoả thuận khác để hỗ trợ tích cực phát 

triển kinh tế hộ. 

- Các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

phân công cán bộ bám sát cơ sở, tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn trong chỉ 

đạo, tổ chức sản xuất, chuyển giao TBKT và tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị 

trấn, các hộ nông dân phát triển sản xuất, thực hiện các nội dung tái cơ cấu nông 

nghiệp và xây dựng NTM. 

- Đề nghị các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đề nghị Mặt trận tổ quốc, 

Hội Nông dân, và các đoàn thể quần chúng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, 
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các đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, ứng dụng TBKT trong thâm canh cây 

trồng, vật nuôi; quyết tâm giành sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2022 đạt kết quả cao nhất./. 
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