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      ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THỌ TIẾN 

 

Số:      /PA -UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

                  Thọ Tiến, ngày      tháng     năm 2021. 

PHƯƠNG ÁN 

Sản xuất vụ đông năm 2021 - 2022 

 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2019 - 2020. 

1. Những thuận lợi và khó khăn 

a) Thuận lợi 

Sản xuất vụ Đông luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp xác định là vụ sản xuất 

chính, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người sản xuất. UBND xã đã xây dựng 

phương án sản xuất sớm, sát đúng với tình hình thực tế, giao chỉ tiêu, xây dựng và tổ chức 

thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, chủ động trong chỉ đạo sản xuất. 

 Các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất vụ Đông của tỉnh, của huyện và xã đã góp phần 

quan trọng khích lệ người sản xuất mở rộng diện tích, đa dạng hoá các loại cây trồng vụ 

Đông. 

 Hợp tác xã triển khai thực hiện tốt như cung ứng giống, phân bón đảm bảo số lượng, 

kịp thời  vụ đông cho người sản xuất; công tác điều hành nước tưới, khắc phục tình trạng 

ngập úng cây trồng vụ Đông giai đoạn đầu vụ thực hiện có hiệu quả, cơ giới hóa trong sản 

xuất ngày càng phát triển đáp ứng tốt nhu cầu giải phóng đất, đảm bảo thời vụ gieo trồng cho 

các loại cây trồng. 

Vụ Đông 2020-2021 thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác giải phóng đất và các 

loại cây trồng sinh trưởng, phát triển, các đối tượng sâu bệnh hại cây trồng được kiểm soát 

tốt.  

b) Khó khăn: 

 Thời tiết giữa vụ không thuận lợi, do mưa lớn (từ hoàn lưu cơn bão số 7 từ ngày 14- 

19/10/2020) đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vụ đông cũng như sự sinh trưởng và phát triển 

của một số loại cây trồng như ngô, dưa chuột, bí xanh…  

Quy mô sản xuất các loại cây trồng vụ Đông vẫn chủ yếu vẫn ở hình thức nông hộ; tính 

liên kết trong quá trình sản xuất giữa các hộ gia đình còn lỏng lẻo, không tạo ra được diện 

tích và sản lượng cây trồng vụ Đông đủ lớn để thực hiện các hợp đồng liên kết sản xuất và 

bao tiêu sản phẩm.   

2. Kết quả sản xuất vụ đông  năm 2020 - 2021. 
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Tổng diện tích gieo trồng vụ đông năm 2020 - 2021 là 81,63 ha đạt 102% kế hoạch. 

Trong đó: 

+ Cây ngô:  27 ha, năng suất bình quân 46 tạ/ha, sản lượng 124,2 tấn.  

+ Khoai Tây: 0,28 ha, năng suất bình quân 90,3 tạ/ha, sản lượng 2,53 tấn.  

+ Cây ớt: 0,2 ha, năng suất bình quân đạt 220tạ/ ha, sản lượng 0.44 tấn 

+ Cây khoai lang và rau màu các loại  54,15ha; năng suất bình quân 84 tạ/ha, sản lượng 

đạt 454,86 tấn. 

3. Đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2020 - 2021. 

3.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

- Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành sản xuất vụ đông đã triển khai khẩn trương, 

kịp thời; các cơ chế chính sách tiếp tục được hỗ trợ khuyến khích sản xuất cho nhân dân. 

- HTXDVNN, cán bộ  khuyến nông xã cùng phối hợp Phòng nông nghiệp, trạm 

khuyến nông huyện hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc cho nhân dân gieo trồng cây 

vụ đông và tuyên truyền cho nhân dân bố trí những loại cây trồng phù hợp trên những diện 

tích đất bị ướt đã hết thời vụ trồng ngô. 

- UBND xã phối hợp cùng với Trạm khuyến nông huyện tổ chức mở lớp hướng dẫn 

các quy trình kỹ thuật gieo trồng cây vụ đồng. Đồng thời hướng dẫn nhân dân chăm sóc và 

phòng trừ sâu bệnh trên vây vụ đông. 

3.2. Những hạn chế và Nguyên nhân: 

- Sản xuất vụ đông còn manh mún, nhỏ lẻ quy mô tập trung chưa nhiều, sản phẩm mới 

cung ứng tại địa phương, chưa mang tính hàng hóa. 

- Chưa liên kết với các doanh nghiệp, chưa đưa những cây trồng có năng suất, chất 

lượng cao vào sản xuất. 

- Lực lượng lao động chính đi làm ăn xa nên thiếu lao động tập chung sản xuất vụ đông 

trong khung thời vụ tốt nhất. 

- Tâm lý của đại bộ phận cán bộ và nhân dân trong xã đã hài lòng với kết quả sản xuất 

hai vụ lúa ngại khó, sợ rủi ro, thiếu chủ động và linh hoạt; công tác tuyên truyền, đôn đốc 

thực hiện thiếu thường xuyên; việc huy động các tổ chức chính trị - xã hội vào phong trào sản 

xuất chưa hiệu quả.  

- HTXDVNN chưa phát huy vai trò trong việc trực tiếp tổ chức mô hình liên doanh 

liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

- Cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân còn nhiều bất cập, nguồn kinh phí chậm chi 

trả. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2021 - 2022 
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1. Những Thuận lợi và khó khăn. 

1.1 Những thuận lợi: 

- Sản xuất vụ đông tiếp tục được nhận sự quan tâm của Tỉnh, huyện. hàng năm có 

nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cây vụ đông như: cây ngô, cây khoai tây, 

cây ớt xuất khẩu và hỗ trợ chỉ đạo sản xuất. 

- Đảng ủy, UBND xã các chi bộ thôn và bà con nhân dân đã có nhiều kinh nghiệm trong 

chỉ đạo điều hành và tổ chức sản xuất cây vụ đông đảm bảo có hiệu quả kinh tế. Các tiến bộ 

về giống, khoa học kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi, năng suất, sản lượng cây trồng ngày một 

nâng cao. 

- Cở sở vật chất giao thông thủy lợi nội đồng được hoàn thiện, nâng cấp và phục vụ sản 

xuất ngày một tốt hơn. 

- Công tác giống, vật tư phục vụ sản xuất vụ đông chuẩn bị khá đầy đủ; các giống có năng 

suất cao, nhiều tiến bộ koa học kỹ thuật về cây trồng được nhân dân áp dụng rộng rãi; đưa cơ 

giới hóa trong khâu làm đất đã tiết kiệm thời gian canh tác và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

1.2. khó khăn. 

- Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, trình độ kỹ thuật của người dân còn hạn chế nên 

việc tổ chức sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung rất khó khăn.  

- Do ảnh hưởng của mưa bão thường xảy ra vào đầu vụ, nhiều diện tích cây trồng bị ngập, 

thiệt hại, nông dân gặp nhiều khó khăn về vốn để mua giống, phân bón, làm đất để gieo trồng 

lại.  

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến xuất khẩu, lưu thông 

hàng hóa nông sản làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người sản xuất. Bên cạnh đó số 

lượng máy thu hoạch lúa vụ Mùa cho nhân dân có khả năng sẽ không đảm bảo nhanh gọn so 

với các năm trước do tình hình dịch bệnh, máy thu hoạch từ các tỉnh sẽ không di chuyển về 

được, tiến độ thu hoạch lúa Mùa sẽ bị chậm, ảnh hưởng đến thời vụ gieo trồng vụ Đông.  

- Lực lượng lao động chính trong nông thôn còn thiếu do đi làm ăn xa và lao động ở các 

nhà máy trong tỉnh, huyện.  

2. Mục tiêu sản xuất vụ đông 2020 - 2021. 

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Đảng bộ tập trung phấn đấu gieo trồng cây vụ đông 

đạt 85 ha theo kế hoạch huyện giao. Vì vậy ngoài việc bố trí cây trồng truyền thống như cây 

ngô, khoai tây, khoai lang, cần mở rộng diện tích cây trồng đa dạng hơn đưa các loại cây 

trồng có giá trị kinh tế cao như ớt xuất khẩu, cà chua, dưa chuột… vào sản xuất thâm canh, 

luân canh, xen canh, gối vụ để đạt giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích canh tác. 

- Mục tiêu cụ thể:  
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+ Cây ngô: 25 ha; năng suất bình quân 46 tạ /ha. Sản lượng đạt: 115 tấn 

+ ớt, Khoai tây, dưa chuột, cà chua, bí xanh: 10 ha 

+ Cây khoai lang và rau màu các loại: 50 ha;  

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vụ đông: 

- Trước mắt kiểm ra thăm đồng xây dựng kế hoạch vụ đông cơ cấu sát đúng cho từng loại 

cây trồng, tập trung chỉ đạo chặt chẽ về thời vụ. Tổ chức quán triệt toàn thể cán bộ, Đảng 

viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa trong sản xuất vụ đông; huy động, phát động các tổ chức 

chính trị - xã hội tham gia sản xuất vụ đông. 

- Tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, cơ chế 

hỗ trợ của nhà nước khi nhân dân gieo trồng cây vụ đông và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

các mô hình sản xuất mới, hiệu quả trên hệ thống loa truyền thanh xã. 

- Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa sớm trên đất vụ đông, thu 

hoạch lúa đến đâu trồng cây vụ đông đến đó. Để đảm bảo trồng cây vụ đông sớm ở khung 

thời vụ tốt nhất. Đặc biệt là cây ngô trên đất hai lúa.  

- Tăng cường hoạt động tìm kiếm thị trường mời gọi doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản 

phẩm cho nông dân, bao tiêu sản phẩm như ngô dày làm thức ăn chăn nuôi, khoai tây, ớt xuất 

khẩu, các loại cây dược liệu. 

Phân công cán bộ chỉ đạo hướng dẫn cơ sở sâu sát, quyết liệt từ đầu vụ. 

2. Giải pháp về kỹ thuật về cơ cấu giống: 

2.1. Đối với cây ngô: 

Chỉ đạo nhân dân gieo trồng trước 25/9/2021, mật độ từ 5 – 6 vạn cây/ha đối với đất 2 

lúa; bón phân sớm, đủ lượng và cân đối kết hợp với phòng trừ sâu bệnh kịp thời để năng suất 

đạt hiệu quả cao nhất. Bố trí các loại cây trồng có thời gian sinh trưởng từ 100 – 115 ngày 

như: PAC399,  PAC333, NK 6639 … và các loại ngô nếp, ngô đường. Khi trồng ngô trên đất 

2 lúa bà con cần làm ngô bầu, ngô bánh để tranh thủ thời gian, kịp thời gieo trồng, cây con 

sinh trưởng khỏe, đảm bảo mật độ. 

2.2. Đối với cây khoai tây. 

Thời vụ tập trung từ 25/10 – 20/11/2021. Bố trí trên đất pha thịt nhẹ, trồng các giống chủ 

lực như: Marabel, Diamant,  Atlantic, Aladin… 

2.3. Đối với cây khoai lang: 

Thích hợp trên nhiều loại đất, thoát nước tốt, không ngập úng. Cơ cấu giống chủ yếu như: 

Chiêm dâu, hoàng long, L2, KL5, 143, VX37… trồng càng sớm càng tốt, kết thúc trước 

15/10/2021. 
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2.4. Rau màu các loại:  

Ngoài các loại cây rau màu như: su hào, bắp cải, cà chua… cần tập chung trồng thêm các 

loại cây rau màu mang lại hiệu quả  kinh tế cao như: Bí đỏ, bí xanh dưa chuột, đậu các loại. 

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau trong nhà 

lưới, sử dụng phân hữu cơ sinh học, tưới tiết kiệm, sử dụng màng phủ nông nghiệp trong 

trồng rau, trồng dưa... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kiện toàn BCĐ sản xuất vụ đông do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng ban; đồng chí 

Chủ tịch UBND xã làm phó ban; các đồng chí: Phó chủ tịch UBND xã, GĐ HTX, công chức 

Địa chính – Nông nghệp xã, trưởng các đoàn thể chính trị  và các Đảng ủy viên được phân 

chỉ đạo các thôn làm thành viên. 

UBND xã tổ chức thăm đồng để xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông kịp thời, hướng dẫn 

lịch gieo trồng đến từng thôn. BCĐ có trách nhiệm phân công cán bộ phụ trách các thôn, chỉ 

đạo các thôn xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông quy vùng, bố trí cây trồng vụ đông phù hợp 

với điều kiện thực tế của từng thôn. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, phân bón, vật tư phục vụ sản xuất nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho nhân dân. 

UBND xã giao cho HTX phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, các Công ty 

cung ứng giống, vật tư để cung ứng giống vật, vật tư đảm bảo chất lượng và kịp thời gian 

gieo trồng đáp ứng đúng theo nhu cầu của nhân dân. 

MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phối kết hợp trong việc tuyên truyền, vận động các 

hội viên, đoàn viên cùng toàn thể nhân dân tham gia sản xuất vụ đông để đảm bảo theo kế 

hoạch đề ra. 

Đài phát thanh xã tuyên truyền phương án sản xuất vụ đông và các cơ chế chính sách của 

nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt và thực hiện. 

Đề nghị các cấp, các ngành từ xã đến thôn tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông 

với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để sản xuất vụ đông năm 2021 - 2022 giành thắng lợi./.  

Nơi nhận: 

-TTĐU,TT HĐND xã (báo cáo); 

- Thành viên BCĐSXVĐ (chỉ đạo); 

- Đài truyền thanh xã (Thông báo); 

- Trưởng 6 thôn (thực hiện); 

-Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                        Nguyễn Hữu An 
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DANH SÁCH GIAO CHỈ TIÊU SẢN VỤ ĐÔNG NĂM 2021 - 2022 

(Kèm theo phương án số:       /PA-UBND ngày 03/9/2021 của UBND xã Thọ Tiến) 

 

TT Đơn vị thôn 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Cây ngô 

(ha) 

Khoai 

tây (ha) 

Bí xanh, 

cà chua 

(ha) 

ớt 

(ha) 

Khoai 

lang, 

rau màu 

các loại 

(ha) 

1 Thôn 1 14 4 0,5 0,5  8 

2 Thôn 2 15,5 5 0,5 1  10 

3 Thôn 3 17 7 0,5 1,5  10 

4 Thôn 4 12 2 0,5 1 1,5 6 

5 Thôn 5 10 2 0,5 0,5  6 

6 Thôn 6 16,5 5 0,5 1  10 

 Tổng cộng 85 25 3 5,5 1,5 50 
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