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Sản xuất vụ xuân năm 2021 triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi: 

Thời tiết, thủy văn thuận lợi cho việc làm đất, gieo cấy nhanh lúa xuân, lúa xuân 

sinh trưởng, phát triển tốt, sâu bệnh hại ở mức nhẹ, năng suất đạt cao,...  Bên 

cạnh đó, cũng gặp không ít khó khăn, như: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

Covid-19 tác động không nhỏ đến công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và đời 

sống nhân dân; giá vật tư ở mức cao, giá nông sản không ổn định; dịch bệnh trên 

đàn vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát... 

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, chỉ đạo, điều hành 

của UBND huyện, sự nỗ lực, chủ động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá 

nhân và các hộ nông dân trong huyện; sản xuất vụ xuân năm 2021 đạt được kết 

quả như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

Kết quả sản xuất vụ xuân năm 2021 
 

I. Kết quả sản xuất vụ xuân 

1. Trồng trọt 

1.1. Sản xuất lúa 

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

Tổng diện tích gieo cấy 7.329 ha, bằng 99,17% so cùng kỳ; xây dựng được 

18 cánh đồng lớn (tăng 03 cánh đồng), tại 12 xã, thị trấn (tăng 01 xã), diện tích 

669,28 ha; tổ chức liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm 485,02 ha, chiếm 6,6%DT 

gieo cấy, tăng 1,6% so với cùng kỳ; 

Năng suất 71,25 tạ/ha, bằng 100,03% so cùng kỳ. Sản lượng: 52.222 tấn, 

bằng  99,2% so cùng kỳ; trong đó sản lượng lúa chất lượng cao 48.773 tấn, chiếm 

93% tổng sản lượng lúa, bằng 102% so cùng kỳ. 

Giá trị sản phẩm (giá so sánh) đạt  348,83 tỷ đồng, bằng 99,4% so cùng 

kỳ; trung bình đạt 47,6 triệu đồng/ha, tăng 0,4 triệu/ha so với vụ xuân 2020. 

b. Kết quả thực hiện các giải pháp kỹ thuật 

- Cơ cấu giống: Tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung gieo cấy các 

giống chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ lớn. 
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+ Nhóm lúa lai: 459ha, chiếm 6,3% diện tích gieo cấy, bằng 84,22% so 

cùng kỳ. 

+ Nhóm lúa thuần: 6.870 ha, chiếm 93,7% DT, bằng 100,37% so với cùng 

kỳ; trong đó, giống chủ lực BT7: 5.896 ha, chiếm 80,45% DT, bằng 102,2% so 

cùng kỳ.  

Các giống lúa mới như: Đài Thơm 8, Lộc Trời 183 và và một số mô hình 

khảo nghiệm, trình diễn giống ST24, ST25 thể hiện thể hiện được nhiều ưu điểm 

về khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ, chất lượng cơm ngon hơn so với 

giống BT7; cần tiếp tục mở rộng diện tích trong các vụ tiếp theo. 

- Thời vụ gieo, cấy 

Các xã, thị trấn triển khai gieo mạ nền từ ngày 28/01÷05/02/2021, tập 

trung từ 30/01÷03/02/2021. Thời tiết ấm, mạ sinh trưởng nhanh, chất lượng mạ 

tốt, các địa phương đã xuống đồng cấy sớm khi mạ đủ tuổi từ ngày 14/02, cấy, sạ 

tập trung từ ngày 15÷20/02; đến ngày 23/02/2021, toàn huyện hoàn thành gieo 

cấy lúa xuân theo kế hoạch. Thời tiết, thủy văn diễn biến cơ bản thuận lợi, chăm 

bón kịp thời, sâu bệnh hại ở mức thấp nên các trà, giống lúa xuân 2021 sinh 

trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao.  

- Phương thức gieo cấy: Toàn huyện có 443 ha lúa cấy bằng máy tại 11 xã, 

thị trấn, chiếm 6%DT; 14/21 xã, thị trấn tổ chức gieo sạ (bằng phương pháp gieo 

vãi), diện tích 3.761,4 ha, chiếm 53,3% diện tích gieo cấy, giảm 3,7% so với vụ 

xuân 2020. Việc áp dụng đồng bộ cơ giới hóa các khâu sản xuất từ làm đất, gieo 

cấy, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch làm giảm khoảng 10-15% chi phí đầu tư, tăng 

hiệu quả sản xuất nông nghiệp.  

- Phòng trừ sâu bệnh 

Ngay từ đầu vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng 

cường kiểm tra bám sát đồng ruộng, dự tính, dự báo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, 

thị trấn chỉ đạo phòng, chống các đối tượng sâu, bệnh hại cây trồng đạt hiệu quả 

cao, tiết kiệm. 

Chỉ đạo giám sát chặt chẽ môi giới truyền bệnh lùn sọc đen (rầy lưng trắng); 

phối hợp với Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh lấy mẫu phân tích, giám định virus 

lùn sọc đen; phát động phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 kết hợp bệnh khô vằn 

cho 7.329 ha, bằng 100% DT gieo cấy; trừ rầy lứa 3 cho 2.120 ha, bằng 29% DT. 

1.2. Sản xuất cây màu, cây công nghiệp 

 Tổng diện tích gieo trồng 1.507 ha, bằng 96,11% so cùng kỳ. Thời tiết 

thuận lợi, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất hầu hết các loại 

cây trồng đều cao hơn cùng kỳ. Giá trị sản phẩm (giá so sánh) đạt 93,4 tỷ đồng; 

bình quân 61,98 triệu đồng/ha, tăng 4,9% so với cùng kỳ. 

 1.3. Trồng cây nhân dân 

 UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào trồng cây 

năm 2021, tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu xuân tại xã Trực Cường. UBND, 
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các tổ chức đoàn thể, nhân dân các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện đã hưởng ứng tích cực, trồng trên các tuyến đường giao thông, nơi công 

cộng, khu xử lý rác thải, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - 

đẹp. Toàn huyện đã trồng 46.926 cây phân tán các loại, đạt 31,3%KH tỉnh giao; 

trong đó UBND huyện sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hỗ trợ 

3.400 cây giống các loại. 

2. Chăn nuôi - thú y 

a. Phát triển chăn nuôi 

Sản xuất chăn nuôi của huyện từng bước được khôi phục và phát triển. 

Sau thời điểm công bố hết dịch bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi (tháng 2/2020), các 

hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để tái 

đàn lợn; đàn gia cầm tiếp tục phát triển.  

Các cơ sở chăn nuôi đã có nhiều thay đổi trong hoạt động chăn nuôi (con 

giống, thức ăn, vệ sinh khử trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi, ...) cùng với 

phương thức chăn nuôi tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm 

mạnh chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, tập trung phát triển chăn nuôi trang trại quy mô 

vừa và nhỏ, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Do đó, dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản 

được kiểm soát tốt. 

Theo số liệu thống kê, thời điểm 01/7/2021: Tổng đàn lợn: 90.077 con, 

bằng 106,18%; đàn trâu, bò 1.583 con, bằng 98,38%; đàn gia cầm: 1.053 nghìn 

con, bằng 104,6% so cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 10.705 tấn, bằng 

103,83% so cùng kỳ; trong đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 8.890 tấn, 

bằng 103,86% so cùng kỳ. Giá trị sản phẩm chăn nuôi (giá so sánh) đạt 420,7 tỷ 

đồng, bằng 103% so cùng kỳ. 

b. Công tác thú y 

* Công tác phòng, chống bệnh 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

động vật huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp để chủ động phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; như: xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi, 

thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021; hướng dẫn các biện 

pháp chăn nuôi an toàn sinh học, công tác quản lý chăn nuôi theo Luật Chăn 

nuôi; kiểm soát bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò... Các cơ quan chuyên môn 

phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nắm 

chắc tình hình chăn nuôi, lấy mẫu giám sát dư lượng kháng sinh trong chăn 

nuôi, giám định lưu hành virus cúm gia cầm tại các chợ trên địa bàn huyện. 

Từ ngày 10/4-20/5, trên địa bàn huyện phát sinh bệnh Viêm da nổi cục 

trên đàn trâu, bò tại 11 hộ của 03 xã (Trực Chính, Trực Thái, Trực Hùng), tổng 

số con mắc bệnh 19 con, tiêu hủy 03 con, trọng lượng tiêu hủy 195kg. Ngày 

30/5/2021, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh ở 01 hộ chăn nuôi tại thị trấn 

Ninh Cường, số lợn tiêu hủy 05 con, trọng lượng tiêu hủy 212 kg. Ngay khi dịch 

bệnh phát sinh, UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật huyện đã 
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chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống; trong 

thời gian ngắn dịch bệnh đã được khống chế, không để lây lan. 

* Kết quả tiêm phòng vụ xuân: Đã tiêm phòng vắc xin Dịch tả trên đàn 

lợn: được 21.321/27.000 con, đạt 79% KH; đã tiêm phòng vắc xin LMLM trên 

đàn lợn nái, lợn đực giống được 3.070/4.000 con, đạt 76,75% KH; đã tiêm 

phòng vắc xin LMLM trên trâu bò, dê được 2.157/2.000 con, đạt 107,9% KH; 

đã tiêm phòng vắc xin Dại trên đàn chó được 4.605/11.000 con, đạt 41,9% KH; 

tiêm vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò 876 con, đạt 71,4% tổng đàn. 

3. Hoạt động của Ban nông nghiệp xã và HTX nông nghiệp 

Ban nông nghiệp các xã, thị trấn đã chủ động, tích cực tham mưu cho 

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, điều hành, tổ chức sản xuất; hướng 

dẫn các biện pháp kỹ thuật thâm canh, bảo vệ cây trồng; tổ chức tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi, giám sát dịch bệnh, triển khai thực hiện tốt biện pháp phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn; … Cây trồng và vật nuôi được đảm bảo an toàn. 

 Thực hiện Luật HTX 2012, đến hết quý I/2021, 25/26 HTX SXKDDV nông 

nghiệp trên địa bàn huyện đã tổ chức đại hội thường niên báo cáo kết quả sản xuất 

kinh doanh dịch vụ; tháng 9/2021, HTX SXKDDV nông nghiệp Việt Hùng, xã 

Trực Hùng tổ chức Đại hội đại biểu thành viên HTX thông qua nghị quyết giải thể 

tự nguyện hợp tác xã. Qua phân loại HTX năm 2020, có 20 HTX xếp loại khá, 6 

HTX xếp loại trung bình; thành lập mới 01 HTX tại xã Trực Cường. 

 Vụ xuân 2021, các HTX tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh 

phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; một số HTXNN tích cực tổ chức hoạt động 

dịch vụ mới, như: Liên kết tổ chức sản xuất lúa gạo, dịch vụ phun thuốc bảo vệ 

thực vật bằng máy bay không người lái (Trực Phương, Trực Đạo, Trực Khang). 

Tuy nhiên mức độ sử dụng dịch vụ do HTX cung ứng của các thành viên, nhất là 

các dịch vụ thỏa thuận còn rất hạn chế: Có 80% số HTX thực hiện dịch vụ cung 

ứng vật tư nông nghiệp mới cung ứng 30-40% nhu cầu giống, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật; 42% số HTX thực hiện dịch vụ làm đất.  

4. Công tác thủy nông, thủy lợi phục vụ sản xuất 

Thực hiện kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 của UBND 

huyện, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu và các xã, thị trấn 

đã tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất. Kết quả, toàn huyện đã đào 

đắp, nạo vét được 248.877/247.171 m3, đạt 100,7%KH, chất lượng đào đắp tốt; 

xây dựng mới, sửa chữa công trình đảm bảo theo kế hoạch, phục vụ tốt cho sản 

xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. 

Về điều hành nước: Căn cứ kế hoạch gieo cấy của UBND huyện và lịch 

xả nước của hồ thủy điện, hai công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch lấy nước, 

phối hợp chặt chẽ với các HTXNN tranh thủ tối đa thủy triều và các đợt xả 

nước, khai thác tốt nguồn nước có chất lượng, khơi thông dòng chảy; điều hành 
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theo quy trình, phù hợp với từng giai đoạn đảm bảo đủ nước cho lúa sinh 

trưởng, phát triển, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. 

5. Kết quả tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất 

Các địa phương tích cực, chủ động, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 

trong việc tích tụ, tập trung, liên kết sản xuất, bằng các hình thức như: Tổ chức, 

cá nhân thuê ruộng của các hộ nông dân liên kết, tổ chức sản xuất; HTXNN là 

đại diện các hộ sản xuất ký hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với 

doanh nghiệp (tại Trực Đạo, Trực Mỹ, Trực Đại). Vụ xuân năm 2021, diện tích 

tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất lúa 766 ha, trong đó có 485,02 ha được 

liên kết sản xuất - tiêu sản phẩm liên kết với công ty TNHH Cường Tân, Công 

ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Trực Ninh, Công ty Cổ phần Giống Cây 

trồng Việt Nam, HTX dược thảo Hoàng Thành... đem lại hiệu quả kinh tế cao 

cho các hộ tham gia sản xuất. 

Một số mô hình liên kết sản xuất bền vững, hiệu quả như: Mô hình liên kết 

sản xuất lúa gạo của Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Trực Ninh, 

Công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed); mô hình chăn 

nuôi lợn của Công ty TNHH Phúc Hải; mô hình chăn nuôi lợn của trang trại Hiền 

Thục (Trực Thái) ... 

II. Một số khó khăn, tồn tại 

Việc chấp hành chỉ đạo về lịch thời vụ ở một số địa phương chưa tốt; tình 

trạng sử dụng nhiều giống lúa trên cùng một cánh đồng còn ở nhiều địa phương. 

Tình trạng bỏ ruộng hoang không canh tác với diện tích lớn ở một số địa 

phương vẫn chưa được khắc phục. 

Các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm quy mô còn nhỏ, một số 

mô hình chưa thực sự bền vững; hợp đồng liên kết chưa chặt chẽ nên các tổ 

chức, cá nhân và hộ nông dân chưa yên tâm tham gia chuỗi liên kết.  

Hình thức chăn nuôi nông hộ trong khu dân cư, điều kiện về chuồng trại, 

vệ sinh, xử lý chất thải chăn nuôi chưa được quan tâm đúng mức gây ô nhiễm 

môi trường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các vùng quy hoạch 

chăn nuôi tập trung có nguồn gốc đất chủ yếu là đất 2 lúa giao ổn định nên khó 

thực hiện theo quy hoạch. 

Công tác khai báo, kê khai hoạt động chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi được 

triển khai từ năm 2020, là sơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển 

ngành chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ cơ sở chăn nuôi khi gặp rủi 

ro do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên đến nay, hầu hết các xã, thị trấn đều chưa 

triển khai thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên. 

Vai trò của các HTXNN trong việc tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất giữa 

nông dân với doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Phương thức, năng lực tổ chức sản 

xuất kinh doanh dịch vụ ở nhiều HTX còn yếu kém, chưa có sự đổi mới.  
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PHẦN THỨ HAI 

Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2022 
 

I. Dự báo khí tượng, thủy văn 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia: Đông xuân 

2021-2022, không khí lạnh ảnh hưởng sớm, nhiệt độ trung bình mùa có xu 

hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020-2021; từ tháng 11/2021 đến tháng 

3/2022 phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa ở mức thấp hơn từ 10-25% so với trung 

bình nhiều năm, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ sản xuất là cao. 

 II. Phương hướng  

Tổ chức sản xuất vụ xuân 2022 phải gắn với thị trường, kế hoạch cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và trong điều kiện 

biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất 

hàng hóa gắn với phát triển các dịch vụ nông nghiệp chuyên nghiệp và phát triển 

các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương (hình thành sản phẩm OCOP). 

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm 

của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

III. Một số chỉ tiêu cụ thể 

1. Lúa Xuân 

- Diện tích: 7.000 ha trở lên. 

- Năng suất: 70 tạ/ha trở lên. 

- Sản lượng: 49.000 tấn trở lên. 

- Phấn đấu mỗi xã, thị trấn (trừ thị trấn Cổ Lễ) có ít nhất 01 cánh đồng lớn  

sản xuất lúa hàng hóa; có ít nhất 01 mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất gắn với 

liên kết sản xuất.  

2. Cây màu, cây công nghiệp vụ xuân 

Diện tích: 800 ha trở lên. 

3. Trồng cây nhân dân 

 Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Nhâm Dần năm 2022, phấn đấu trồng 

150.000 cây phân tán các loại, đạt kế hoạch tỉnh giao. 

4. Chăn nuôi- Thú y 

- Tổng đàn chăn nuôi thời điểm 01/7/2022: Đàn lợn đạt 90.000 con; đàn 

gia cầm 1,08 triệu con; đàn trâu, bò 1.550 con. 

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 10.800 tấn.  

- Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ trên 80% 

tổng đàn. 
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IV. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

1. Công tác quản lý, thực hiện quy hoạch  

UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, công khai quy hoạch, kế 

hoạch cấp xã; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và các hộ nông dân tổ chức sản 

xuất theo quy hoạch, kế hoạch. Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá 

trị; đầu tư, kêu gọi đầu tư hạ tầng vùng quy hoạch, đặc biệt là vùng liên kết sản 

xuất hàng hóa tập trung. 

 Trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa hàng năm 

của các xã, thị trấn, nguồn hỗ trợ của huyện theo kế hoạch thực hiện Chương 

trình công tác trọng tâm của Đảng bộ huyện khóa XXV và các nguồn vốn hợp 

pháp khác để xây dựng hạ tầng vùng quy hoạch, ưu tiên đầu tư cho vùng liên kết 

sản xuất hàng hóa gắn với kế hoạch làm thủy lợi nội đồng đông xuân hàng năm.

 2. Thực hiện các biện pháp thâm canh 

2.1. Cơ cấu giống 

Tiếp tục đổi mới cơ cấu giống theo hướng sử dụng giống lúa có chất 

lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ ổn định. Cơ cấu giống 

cụ thể: 

- Lúa thuần: 95% diện tích. Sử dụng các giống: Đài Thơm 8, Lộc Trời 

183, BT7, KoJi, N97, Nếp Đài Loan. 

- Lúa lai: 5% diện tích. Sử dụng các giống: D.ưu 527, CT16. 

* Lưu ý: Các xã, thị trấn nên lựa chọn từ 2-3 giống, tổ chức gieo cấy thành 

vùng cùng giống, thời vụ và quy trình thâm canh. 

Đối với giống ST24, ST25 chưa được công nhận lưu hành ở các tỉnh phía 

Bắc, vì vậy phải chấp hành đúng các quy định về khảo nghiệm, trình diễn giống 

lúa mới. 

2.2. Thời vụ gieo cấy  

Vụ xuân 2022, tiết Đại Hàn (20/01/2022) là ngày18 tháng Chạp, mồng 

Một Tết là ngày 01/02/2022, tiết Lập Xuân (04/02/2022) là ngày Mồng 4 Tết; 

UBND huyện chủ trương lịch gieo cấy như sau : 

- Gieo mạ nền: 18÷21/01/2022 (16÷19/12/2021 ÂL). 

- Cấy: Từ 05/02/2022 (5/01/2022 ÂL), khi mạ nền đạt 2,5-3 lá, thời tiết 

trên 150C. 

- Gieo sạ: Từ 05÷08/02/2022 (05÷08/01/2022 ÂL). 

Hoàn thành gieo cấy lúa xuân xong trước 12/02/2022. 

* Dự phòng: Bảo quản diện tích mạ thừa, chủ động chuẩn bị 10% lượng 

giống lúa ngắn ngày gieo mạ bổ sung khi thời tiết rét đậm, rét hại gây chết mạ, 

lúa mới cấy. 
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2.3. Phương thức làm mạ 

Gieo bằng phương thức mạ nền, chủ động che phủ nilon chống rét cho mạ 

khi nhiệt độ dưới 15oC; khuyến khích mở rộng diện tích gieo mạ khay, cấy máy. 

Diện tích gieo sạ: Các địa phương cần quan tâm đến công tác điều tiết 

nước, diệt trừ cỏ dại, ốc bươu vàng thời gian đầu sau sạ. 

2.4. Chuẩn bị giống 

Để chủ động đủ nguồn giống, các HTXNN khẩn trương sớm liên hệ với 

các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống lúa như: Công ty TNHH Cường 

Tân, Công ty Cổ phần giống cây trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần giống cây 

trồng Nam Định, Công ty Cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam và các 

doanh nghiệp có uy tín, ký hợp đồng mua bán giống cung ứng cho các hộ nông 

dân đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, chủng loại. Thời gian nhập giống chậm 

nhất 10/01/2022. 

2.5. Làm đất, vệ sinh đồng ruộng 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các HTXNN, tổ dịch vụ nông nghiệp, 

thôn/xóm chủ động ký hợp đồng, phân vùng làm đất, tập trung lực lượng, phương 

tiện cày lật đất ngay sau khi đất khô, hoàn thành cày ải trong tháng 12/2021; 

hoàn thành công tác làm đất trước Tết Nguyên Đán đảm bảo thời vụ gieo, cấy lúa 

xuân; làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, kênh, mương, tiêu hủy tàn dư thực vật 

để hạn chế nguồn sâu, bệnh, chuột hại. 

Những diện tích không có khả năng cày ải phải sớm chủ động phương án 

làm dầm và có biện pháp diệt lúa chét, lúa cỏ, cỏ dại. 

2.6. Sử dụng phân bón  

Tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ; tăng cường sử dụng phân hỗn hợp 

NPK của các doanh nghiệp có uy tín, như: Việt Nhật, Con Cò, Bình Điền, Tiến 

Nông, Phú Mỹ, Lâm Thao, Ninh Bình... Thực hiện bón phân cân đối, bón sớm, 

bón gọn, không lạm dụng phân đạm, điều chỉnh lượng phân cho phù hợp với 

từng chân đất, từng giống lúa. 

2.7. Phòng trừ sâu bệnh  

Chủ động thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, bón phân 

cân đối, hợp lý nhằm tạo dàn lúa khoẻ ngay từ đầu vụ, hạn chế sự phát sinh và 

lây lan của các đối tượng sâu bệnh hại. 

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công tác dự tính, dự báo; tuyên 

truyền, hướng dẫn các hộ nông dân phòng trừ kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng”.  

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát động chiến dịch diệt chuột, diệt trừ ốc 

bươu vàng ngay từ đầu (khi lấy nước ngả ải và làm đất). 

 2.8. Công tác thuỷ nông phục vụ sản xuất 

UBND các xã, thị trấn: Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch làm thuỷ lợi nội 

đồng phục vụ sản xuất đông xuân 2021-2022, chất lượng cao, phấn đấu hoàn 
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thành vượt mức kế hoạch; phối hợp với 2 công ty tăng cường kiểm tra, giải 

phóng mặt bằng thi công, kết hợp nạo vét kênh mương với giải tỏa vi phạm công 

trình thủy lợi. 

Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu: Chủ động kiểm tra, 

tu bổ, sửa chữa các công trình, máy móc, thiết bị; nạo vét, kiên cố kênh cấp 1, 

cấp 2 kết hợp đắp nền đường giao thông theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

* Kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất: Căn cứ vào lịch gieo cấy vụ xuân 

2022, lịch xả nước của các hồ thủy điện, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam 

Ninh, Hải Hậu phối hợp với các địa phương khai thác tối đa nguồn nước đảm 

bảo chất lượng, đủ nước phục vụ làm đất, gieo cấy lúa kịp thời vụ.  

Tập trung khai thác các đợt nước sau: 

- Đợt 1: Từ  29/12/2021÷07/01/2022 (26/11÷05/12/2021 ÂL): Lấy nước 

đệm thay tháo, vệ sinh kênh mương. 

- Đợt 2: Từ ngày 12÷21/01/2022 (10÷19/12/2021 ÂL): Lấy nước toàn bộ 

diện tích ngả ải, phục vụ làm đất. 

- Đợt 3: Từ ngày 26/01÷04/02/2022 (24/12/2021÷04/01/2022 ÂL): Lấy 

nước bổ sung phục vụ làm đất, gieo cấy lúa xuân. 

- Đợt 4: Từ ngày 08÷17/02/2022 (08÷17/01/2022 ÂL): Lấy nước bổ sung 

phục vụ gieo cấy lúa xuân, chăm sóc lúa xuân. 

- Đợt 5 : Từ 22/02÷03/3/2022 (22/01÷01/02/2022 ÂL): Phục vụ chăm sóc 

lúa mới gieo cấy. 

Trong trường hợp mưa nhiều, đất ướt không cày ải được phải chuyển sang 

phương án cày dầm, nước đợt 1 lấy toàn bộ diện tích phục vụ làm đất. 

Trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đảm bảo chế độ 

nước phù hợp ở từng giai đoạn, từng vùng, đặc biệt là diện tích gieo sạ.  

3. Cây màu xuân 

Tăng cường hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất nông sản an toàn đối 

với cây rau màu. 

 Triển khai thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa trong nội bộ ngành nông 

nghiệp tại các vùng đã được quy hoạch; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 

theo hình thức chuyển đổi linh hoạt theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 theo kế hoạch được phân bổ, ưu tiên chuyển đổi các vùng có sản 

phẩm đầu ra ổn định, tính khả thi cao gắn với tiêu chí phát triển kinh tế nông 

thôn, nâng cao đời sống nhân dân. 

4. Công tác chăn nuôi - thú y 

Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn 

dịch bệnh, tăng cường áp dụng quy trình, công nghệ tiên tiến để chủ động 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường; đặc biệt 
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là các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, như: Cúm gia cầm, Dịch tả lợn 

Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, bệnh Dại trên đàn chó... 

Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi ở những vùng quy hoạch, giảm 

chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Khuyến khích và tạo điều kiện để doanh 

nghiệp và hộ tư nhân đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung. 

 Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hình thành các tổ hợp tác, 

HTX chuyên ngành chăn nuôi liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu 

thụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ 

sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. 

Quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi; thực hiện nghiêm khai báo, kê khai hoạt 

động chăn nuôi; 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. Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vụ xuân cho đàn 

vật nuôi đạt tỷ lệ cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh; tiêm bổ sung định kỳ hàng 

tháng cho đàn vật nuôi mới phát sinh. 

Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa 

bàn. Yêu cầu các hộ giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật ký 

cam kết không giết mổ, tiêu thụ động vật ốm chết làm thực phẩm.  

5. Phát triển các mô hình liên kết sản xuất 

Tiếp tục hợp tác đầu tư phát triển rộng quy mô các chuỗi liên kết sản xuất 

- tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hiện có, như: Mô hình liên kết sản xuất của Công ty 

cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Trực Ninh, Công ty cổ phần tập đoàn giống 

cây trồng Việt Nam (Vinaseed), ... Khuyến khích, vận động thành lập các HTX, 

tổ hợp tác để tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết với các doanh nghiệp xây dựng 

các chuỗi liên kết mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, phát 

triển thành các sản phẩm OCOP của địa phương. 

Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, 

nông nghiệp sạch; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao, công nghệ sạch, chăn nuôi quy mô lớn, an toàn dịch bệnh đầu tư 

sản xuất. 

Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp tích tụ, tập trung ruộng 

đất, chỉnh trang đồng ruộng để thu hút đầu tư; khuyến khích và tạo điều kiện cho 

các HTX, tổ hợp tác phát triển các hình thức dịch vụ cơ giới hóa (gieo cấy, phun 

thuốc bảo vệ thực vật), cung ứng vật tư đầu vào gắn với tiêu thụ nông sản cho 

nông dân. 

6. Tăng cường các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 

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

chọn, chuyển giao nhanh vào sản xuất. 



11 

 

 

Tăng cường hướng dẫn phát triển các mô hình sản xuất an toàn, sản xuất 

theo hướng hữu cơ, các mô hình chuyển đổi có hiệu quả, tạo ra sản phẩm an toàn 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

7. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về nông nghiệp của UBND 

các xã, thị trấn, hiệu quả SXKD dịch vụ của các HTXNN 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung và chuẩn hóa đội ngũ nhân viên kỹ 

thuật, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nông nghiệp xã. 

Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác, HTX chuyên ngành; kết 

nối, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi liên kết các doanh nghiệp xây dựng 

các chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp (giống cây, 

giống con, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản); yêu 

cầu kí cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản an toàn và 

kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. UBND các xã, thị trấn  

Căn cứ phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp nêu trên, sớm 

tổ chức tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ sản xuất vụ xuân năm 

2021; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022, chỉ đạo quyết 

liệt và có những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Tập trung 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất, các nội dung cơ cấu 

lại nông nghiệp, Chương trình xây dựng NTM và công tác phòng chống thiên 

tai, dịch bệnh đạt hiệu quả; tăng cường áp dụng cơ giới hóa các khâu sản xuất. 

Ban nông nghiệp xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức, 

điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. 

Chỉ đạo các HTXNN tập trung nạo vét kênh mương, củng cố bờ vùng, tu 

sửa, xây dựng các công trình thủy lợi đảm bảo tiến độ; chuẩn bị đầy đủ vật tư 

nông nghiệp đảm bảo số lượng, chủng loại, chất lượng  phục vụ các thành viên; 

tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phục vụ yêu cầu sản 

xuất và dân sinh. Xây dựng mô hình thí điểm làm dịch vụ gieo cấy cho các hộ 

nông dân. 

Tiếp tục củng cố, chuẩn hóa cán bộ, nhân viên Ban nông nghiệp xã. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn; kiên quyết xử lí các trường hợp vi phạm. 

 2. Phòng Nông nghiệp & PTNT  

Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ 

xuân 2022, thực hiện các nội dung kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 

Chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; 

chủ động tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp mở rộng diện tích liên kết sản xuất 

hàng hóa, phát triển dịch vụ mới trên địa bàn huyện. 
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 Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về 

trình tự, thủ tục thuê quyền sử dụng đất, tích tụ, tập trung ruộng đất để các tổ 

chức, cá nhân yên tâm cho thuê quyền sử dụng đất, đầu tư, tổ chức sản xuất. 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Phối hợp với Ban nông nghiệp các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn, 

hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, kiến thức 

chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát chặt tình hình 

dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi. 

4. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh, Hải Hậu 

Chủ động kiểm tra, tu bổ, sửa chữa các công trình, máy móc, thiết bị; 

hoàn thành kế hoạch thủy lợi đông xuân 2021-2022 theo kế hoạch; xây dựng kế 

hoạch khai thác tối đa nguồn nước đảm bảo chất lượng, đủ nước phục vụ sản 

xuất vụ xuân 2022.  

5. Đội quản lý thị trường số 3  

Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc kinh 

doanh và lưu thông vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng. 

6. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình 

phối hợp với ngành nông nghiệp có biện pháp thiết thực tạo điều kiện tốt nhất để 

các địa phương và các hộ nông dân đẩy mạnh sản xuất. 

7. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện, Đài truyền thanh 

các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chỉ đạo sản xuất nông 

nghiệp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh tới cán bộ và nhân dân trong toàn 

huyện. Biểu dương kịp thời những điển hình, những đơn vị làm tốt nhiệm vụ sản 

xuất vụ xuân năm 2022. 

 8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội 

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động 

sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh cây trồng, vật nuôi./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;   

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;          

- Cổng Thông tin điện tử huyện;   

- Lưu: VT.                                                    

CHỦ TỊCH 

 
Lưu Văn Dương 
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