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I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2021- 2022
1. Kết quả gieo trồng 
Toàn xã gieo trồng được 224.39 ha, đạt 100% kế hoạch (KH Là 224.39 ha) 

Trong đó:
- Lúa: 219.39 ha, đạt 100% kế hoạch (KH Là 219.39 ha).
- Cây rau màu xuân hè: 5 ha, đạt 100% kế hoạch (KH Là 5 ha). Diện tích 

trồng các cây rau màu có giá trị thu nhập cao như dưa hấu, dưa chuột, dưa lê, ngô, bí 
xanh tiếp tục được duy trì và mở rộng. Hiện cây rau màu xuân hè đang sinh trưởng, 
phát triển tốt, một số loại cây như: Dưa hấu, dưa lê, dưa chuột,... đã và đang cho thu 
hoạch. 

2. Nhận xét, đánh giá
2.1. Về thời vụ, cơ cấu trà, giống lúa
- Về thời vụ: vụ chiêm xuân năm nay các địa phương đã tiến hành gieo cấy 

nhanh, gọn, cơ bản theo đúng Kế hoạch đã xây dựng. 
- Về cơ cấu trà: Trà sớm: 0ha, chiếm 0% diện tích (KH là 5%); Trà muộn: 

219.39 ha, chiếm 100% diện tích (KH là 95%).
- Về cơ cấu giống lúa: đã cơ bản thực hiện đúng kế hoạch về cơ cấu giống, cụ 

thể: Các giống lúa thuần chủ lực: Q5, KD18,...; giống lúa lai, lúa chất lượng :CT16, 
TH 3-3, Thiên ưu 8, RVT, Bắc thơm 7

- Phương thức gieo cấy: Gieo thẳng 65.82 ha; cấy tay 153,57 ha.
- Việc khắc phục tình trạng bỏ cấy: Cùng với cả hệ thống chính trị, Uỷ ban 

nhân dân, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã tích cực triển khai thực hiện các 
giải pháp nên nhiều diện tích có khả năng bỏ cấy đã được khắc phục. Tuy nhiên, 
thực tế vẫn còn trên 13 ha đất bỏ ruộng không cấy ở hầu hết các thôn. Diện tích này 
chủ yếu là những ruộng chân đất trũng, xa đường giao thông, cấy lúa không hiệu quả 
và diện tích quy hoạch công nghiệp.

2.2. Về tình hình sinh trưởng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
- Trong thời gian gieo cấy, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại (từ ngày 

19-22/02/2022) đã làm cho 31.92 ha mạ trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, trong đó có 
17.73 ha lúa bị chết rét phải gieo cấy lại (chủ yếu là diện tích gieo thẳng). UBND 
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xã đã chỉ đạo phòng chống và khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét 
hại. Đến ngày 05/3/2022, các thôn đã hoàn thành việc gieo cấy lại, hiện tại các trà 
lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt. Dự báo từ nay đến cuối vụ, nền nhiệt độ ấm, có 
mưa rào sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển nhanh và cho trỗ 
bông vào đầu tháng 5, thu hoạch vào đầu tháng 6, tạo điều kiện thuận lợi để mở 
rộng tối đa diện tích trà mùa sớm.

- Từ khi cấy đến nay, một số đối tượng sâu bệnh phát sinh như bệnh khô 
vằn, đạo ôn lá, sâu cuốn lá, chuột hại,...Thực hiện sự chỉ đạo của UBND 
huyện,Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã đã 
hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 
Tuy nhiên, từ nay đến cuối vụ là giai đoạn cây lúa mẫn cảm nhất với sâu bệnh nên 
cũng là thời điểm cần phải tập trung cao đối với công tác phòng trừ.

- Công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất cơ bản được đảm bảo, diện tích lúa bị 
chuột cắn phá đã giảm nhiều so với các năm trước. Tuy nhiên vẫn còn diện tích lúa 
bị chuột cắn rải rác.

3. Một số tồn tại, hạn chế
- Diện tích bỏ cấy mặc dù đã được khắc phục nhưng vẫn còn khá lớn, các 

giải pháp khắc phục vẫn chưa thực hiện triệt để.
- Công tác chỉ đạo tổ chức diệt chuột chưa thật sự hiệu quả. Việc gắn kết 

giữa nông dân, lãnh đạo các thôn, khu dân cư, các tổ dịch vụ diệt chuột và HTXDV 
nông nghiệp trong công tác tổ chức diệt chuột chưa chặt chẽ, nhân dân còn trông 
chờ, ỷ lại vào tổ dịch vụ diệt chuột và HTXDV nông nghiệp nên vẫn còn diện tích 
lúa rải rác bị chuột cắn và từ đó dẫn đến tâm lý lo ngại chuột cắn phá, nên tình 
trạng quây che ni lông còn diễn ra ở nhiều nơi. 

4.  Một số công việc cần tập trung chỉ đạo từ nay đến cuối vụ
- Phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, đặc biệt chú ý các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, 

rầy nâu, bệnh đạo ôn, khô vằn và chuột hại. 
- Điều tiết nước hợp lý để giai đoạn lúa vào chắc hạt được thuận lợi, đồng 

thời chủ động phòng, chống úng cuối vụ. 
- Tiếp tục chăm sóc và bảo vệ các loại rau màu vụ xuân hè đã trồng, cần 

theo dõi phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Tăng cường chỉ đạo việc 
trồng các cây rau màu xen vụ như dưa lê, dưa hồng,... ở các địa phương có điều kiện.

- Chủ động chỉ đạo tốt việc thu hoạch lúa chiêm xuân, chuẩn bị tốt các điều 
kiện để chuyển nhanh sang sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

II.  KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2021-2022
1. Kết quả sản xuất
- Toàn xã gieo trồng được 5 ha cây rau, màu các loại, đạt 100% kế hoạch.
- Năng suất và sản lượng: 

+ Năng suất hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với vụ đông 2020-2021. 
2. Nhận xét, đánh giá
2.1. Kết quả đạt được
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- Giá trị sản xuất theo giá thực tế vụ đông chính vụ đạt cao so với các năm trước.  
- Cơ cấu cây trồng tiếp tục được dịch chuyển tích cực theo hướng mở rộng 

diện tích cây rau màu có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ. 
2.2. Thuận lợi và khó khăn: 
2.2.1. Thuận lợi
- Sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất vụ đông nói riêng luôn nhận được 

sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cơ quan các cấp và sự chủ động trong công 
tác tham mưu tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn liên quan.

- Một số cây rau màu gieo trồng sớm, khi thu hoạch dễ tiêu thụ với giá bán, 
lợi nhuận cao sẽ là động lực thúc đẩy người nông dân sản xuất.

- Tiềm năng về đất đai để trồng cây vụ đông nhiều, nông dân có kinh 
nghiệm trong sản xuất vụ đông.

- Nhiều hạt giống lai ngắn ngày, có năng suất, chất lượng cao được đưa vào 
gieo trồng tạo điều kiện tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.

- Nhu cầu tiêu thụ, chế biến một số loại rau quả trên thị trường cao, trong đó 
có một số loại rau quả đang được thu mua xuất khẩu, chế biến như dưa chuột, ngô 
ngọt... Một số loại rau màu sớm có giá trị và dễ tiêu thụ như: cà chua, ớt, su hào, 
bắp cải, súp lơ,... 

2.2.2. Khó khăn
- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bão số 7, bão số 8 kết hợp với không khí 

lạnh tăng cường gây ra hiện tượng mưa lớn đã làm ảnh hưởng tiến độ trồng cây vụ 
đông theo Kế hoạch.

- Giá cả các loại vật tư như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá các 
dịch vụ tăng cao,...

- Phần lớn nông sản tiêu thụ qua tư thương không có hợp đồng bao tiêu từ 
đầu vụ nên sản xuất rủi ro.

- Cơ cấu lao động trên địa bàn xã  đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ 
ngành nông nghiệp sang các ngành, nghề khác, đặc biệt là ngành công nghiệp, 
cùng với những tác động từ hiệu quả kinh tế thấp trong sản xuất nông nghiệp, nên 
việc huy động lực lượng lao động tham gia sản xuất tại thời điểm hiện tại sẽ khó 
khăn, trong khi sản xuất vụ đông cần đầu tư nhiều công lao động.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2022

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Nhận định về khí tượng, thuỷ văn

- Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ): Khu vực Hải Dương có khả năng chịu ảnh 
hưởng 2 - 3 cơn bão hoặc ATNĐ thời gian ảnh hưởng tập trung chủ yếu vào tháng 
7, tháng 8 và tháng 9; Cần đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, mưa 
lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, đặc biệt trong các tháng mùa 
hè năm 2022.
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- Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong các 

tháng đầu mùa hè tại khu vực Bắc Bộ nắng nóng có xu hướng xuất hiện tương 
đương với TBNN nhưng không gay gắt và kéo dài. 

- Lượng mưa từ tháng 01 đến tháng 6 ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình 
nhiều năm, lượng mưa từ tháng 7 đến cuối năm cao hơn trung bình nhiều năm 
cùng thời kỳ khoảng 10-20%, mưa lớn tập trung vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

- Mùa lũ xuất hiện các đợt lũ vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, đỉnh lũ 
trên các sông phổ biến ở mức báo động 1 và báo động 2; cần đề phòng nước dâng 
khi có bão kết hợp với triều cường, độ cao nước dâng trung bình từ: 0m40 - 0m60, 
lớn nhất có thể từ: 1m00 - 1m10.

2. Thuận lợi
- Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm sâu sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát 

triển sản xuất nông nghiệp.
- Công tác chỉ đạo, phòng ngừa, khắc phục những diễn biến phức tạp của 

thời tiết, việc xây dựng được cơ cấu trà, cơ cấu giống và thời vụ thích hợp. Đồng 
thời việc áp dụng những tiến bộ kỹ trong sản xuất ngày càng được tăng cường và 
phát huy hiệu quả.

- Các HTX dịch vụ nông nghiệp vẫn tiếp tục được củng cố, hoạt động có 
hiệu quả và duy trì thực hiện tốt một số khâu dịch vụ và giúp đỡ nông dân sản xuất. 

- Xây dựng NTM gắn với chỉnh trang đồng ruộng đã góp phần quan trọng tạo ra 
những thuận lợi cơ bản cho sản xuất nông nghiệp.

3. Khó khăn
- Điều kiện thời tiết trong vụ mùa thường gây khó khăn lớn cho sản xuất 

nông nghiệp: Đầu vụ thường có nắng nóng, khô hạn, giữa và cuối vụ thì mưa, bão, 
úng ngập thường xảy ra. Trong vụ mùa, sâu, bệnh thường phát sinh, gây hại nhiều 
và khó phòng trừ, đặc biệt là bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu và sâu đục 
thân. 

- Giá các loại vật tư như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và các dịch vụ tăng 
cao trong khi giá đầu ra của sản phẩm thất thường, nhiều thời điểm rất thấp.

- Lực lượng lao động nông nghiệp ngày càng thiếu hụt. Nông dân ở một số 
địa phương còn tập quán canh tác lạc hậu, nhất là việc gieo cấy muộn, khi mưa úng 
đến sớm thường ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng hoặc làm chết lúa.

- Thời gian gieo cấy vụ mùa rất ngắn, vừa phải tập trung thu hoạch vụ chiêm 
xuân, vừa phải khẩn trương làm đất và chuẩn bị các điều kiện gieo cấy vụ mùa.

II. MỤC TIÊU
Toàn xã gieo trồng 229.39 ha, trong đó:
- Lúa 219.39 ha, năng suất 55 tạ/ha. Trong đó, lúa chất lượng, lúa lai phấn 

đấu đạt trên 60% diện tích (khoảng 131,634 ha); lúa thuần 67.756 ha, lúa sản xuất 
theo hướng lúa hữu cơ khoảng 20 ha.

- Cây rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày: 5 ha, chủ yếu là dưa hấu, bí 
xanh, cà chua, ớt, dưa chuột, dưa lê,... 
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III. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU
1. Cơ cấu trà, giống lúa và thời vụ gieo trồng
1.1. Trà mùa sớm: 
Gieo cấy 5% diện tích bằng các giống: KD18, Bắc thơm, BT7-KBL, P6 - ĐB, 

nếp, lúa lai TH 3-3, TH3-5... (các giống có thời gian sinh trưởng từ 85- 105 ngày). 
Cấy trên đất vàn cao dễ thoát nước, thời vụ gieo cấy để lúa trỗ từ ngày 15- 30/8 và 
cho thu hoạch từ ngày 15- 30/9 để bố trí diện tích trồng cây vụ đông sớm. 

- Gieo mạ sân từ  ngày 10- 20/6, cấy từ ngày 20 - 30/6. Tuổi mạ từ 10- 15 ngày.
- Gieo thẳng từ ngày 15- 25/6.
Trà này sử dụng phương thức gieo mạ sân, gieo thẳng hoặc mạ khay cấy 

máy để nhường đất làm dược mạ cho các giống trà trung dài ngày, cấy chân vàn 
trũng, chân trũng.

1.2. Trà mùa trung: 
Gieo cấy 95% diện tích bằng các giống Q5, KD18, BC15, Nếp 97, BT7-

KBL, Thiên ưu 8, VNR20, RVT,... Trà này có thể sử dụng các giống lúa lai như 
CT16, Bắc ưu 903 kháng bạc lá,... nhưng chỉ cấy ở chân đất vàn và vàn trũng được 
quy thành vùng ở những địa phương có kinh nghiệm. 

Thời vụ gieo cấy để lúa trỗ từ ngày 01- 15/9. Đây là khoảng thời gian 
thường có điều kiện thời tiết thuận lợi nhất cho quá trình trỗ bông, thời gian thu 
hoạch từ  ngày 01- 15/10 để trồng cây vụ đông chính vụ. 

- Nhóm các giống ngắn ngày có thời gian sinh trưởng từ 100- 120 ngày 
gồm: Q5, KD18, Bắc thơm7-KBL, TBR225, BC15, VNR20, T10, RVT, Thiên ưu 
8, Nếp 97, CT16 gieo cấy bằng một trong ba phương thức sau:

+ Mạ dược: Gieo từ ngày 10- 15/6, cấy từ ngày 05- 15/7, tuổi mạ 20- 25 ngày.
+ Mạ sân: Gieo từ ngày 15-25/6, cấy từ ngày 25/6 - 05/7, tuổi mạ 10 -15 ngày.
+ Gieo thẳng từ ngày 25- 30/6.
Trong nhóm giống này, nên mở rộng tối đa diện tích áp dụng phương thức 

gieo mạ sân, gieo thẳng và mạ khay cấy máy vì thường cho năng suất cao hơn, chi 
phí thấp hơn so với gieo mạ dược và rút ngắn thời gian sinh trưởng.

- Nhóm giống dài ngày có thời gian sinh trưởng từ 125- 135 ngày gồm:                                                                                     
Bắc ưu 903-KBL, CT16,... Nhóm này gieo mạ dược từ ngày 05-15/6, cấy từ ngày 
30/6 đến 10/7, tuổi mạ 25- 30 ngày. 

Trà này phải thực hiện nghiêm lịch thời vụ, nếu gieo cấy muộn lúa sẽ trỗ sau 
25/9 thường bị sâu đục thân lứa 5 gây hại nặng và rất khó phòng trừ (nếu không 
cấy đúng lịch thì không được cấy các giống này).

1.3. Chuẩn bị giống dự phòng: 
Dùng các giống ngắn ngày như KD18, P6 đột biến,... để đảm bảo chủ động 

nguồn giống để khắc phục trong trường hợp đầu vụ có mưa úng gây chết lúa, mạ. 
Các địa phương cần căn cứ vào điều kiện cụ thể và định hướng sản xuất vụ 

đông để xây dựng cơ cấu giống, trà lúa cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo những 
định hướng chung của huyện. 
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2. Chỉ đạo thực hiện gieo cấy một vùng một trà lúa
Gieo cấy một vùng một trà lúa tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều tiết 

nước, phòng trừ sâu, bệnh, tổ chức diệt chuột và góp phần nâng cao thu nhập trên 
một đơn vị diện tích. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đưa được các khâu cơ 
giới hoá vào sản xuất (như làm đất bằng máy cày lớn, sạ hạt, cấy máy, máy gặt,...) 
để giảm chi phí sản xuất và tranh thủ được các chính sách hỗ trợ. 

3. Công tác thủy lợi
- Thực hiện tốt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và TKCN, Phương án 

phòng, chống úng và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chủ động việc khơi 
thông dòng chảy, gạn tháo nước đệm và tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. 

- Điều tiết nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa mùa linh hoạt, kịp thời. Nghiêm 
cấm việc vận hành các cống dưới đê Trung ương trong mùa mưa bão khi chưa 
được UBND huyện cho phép.

4. Công tác làm đất, chuẩn bị vật tư, phân bón
- Do ảnh hưởng của việc rét đậm, rét hại vụ Đông xuân nên thời gian thu 

chiêm và làm mùa diễn ra đồng thời, quỹ thời gian rất ngắn nên các địa phương 
cần chỉ đạo cày và lồng ngả ngay sau khi gặt xong để đất ngấu, rạ nhanh hoai mục, 
hạn chế sâu bệnh cho lúa mùa. Đặc biệt những diện tích triều trũng, sau khi gặt 
xong phải tiến hành cày ngay, tránh để tình trạng khi cày thì không có nước hoặc 
nước ngập sâu không cày được dẫn đến cấy muộn dễ gặp úng ngập làm lúa chết 
hoặc sinh trưởng kém.

- HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn 
của huyện trong việc hướng dẫn nông dân chuẩn bị giống, xử lý giống chuyển vụ, 
phối hợp với các đơn vị kinh doanh để cung ứng các giống, phân bón đảm bảo chất 
lượng và kịp thời cho nông dân.

- Đối với diện tích trũng cần chuẩn bị giống mạ dự phòng bằng cách giữ lại 
toàn bộ mạ mùa trung, mùa muộn còn dư thừa để cấy lại nếu ngập úng xảy ra và 
làm chết lúa. Dự phòng bằng giống KD18, BT7, TH3-3,... nếu bị ngập úng thì gieo 
mạ dược, mạ sân vào cuối tháng 7 và cấy lại chậm nhất đến ngày 05/8. 

5. Biện pháp bón phân
- Tiếp tục quan tâm tổ chức mở các lớp tập huấn kỹ thuật bón phân cho lúa 

mùa để các hộ dân sử dụng đúng và nâng cao hiệu quả phân bón, lúa sinh trưởng, 
phát triển tốt và hạn chế sâu bệnh.

- Những chân ruộng chua cần bón vôi bột để giảm độ chua, đẩy mạnh hướng 
dẫn các hộ nông dân sử dụng phân bón tổng hợp NPK Ninh Bình (có tác dụng khử 
chua). Chỉ đạo nông dân bón lót sâu ngay từ khi bừa cấy để hạn chế sự phân huỷ, 
rửa trôi, cung cấp sớm và đủ chất dinh dưỡng cho cây trong suốt quá trình sinh 
trưởng.

6. Công tác bảo vệ thực vật
- HTX dịch vụ nông nghiệp xã Phối hợp với TTDV nông nghiệp huyện dự 

tính, dự báo chính xác các đối tượng sâu, bệnh để thông báo và hướng dẫn cho 
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nhân dân triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả; đặc biệt phải cảnh 
báo và báo cáo Ban chỉ đạo huyện kịp thời về nguy cơ bùng phát dịch, có như vậy 
mới kịp thời phát động chiến dịch chống và dập dịch hiệu quả. 

- Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp: Phối hợp với cơ quan 
chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra, thanh tra các điểm kinh doanh thuốc 
bảo vệ thực vật, phân bón, giống; xử lý kịp thời việc kinh doanh hàng giả, hàng 
kém phẩm chất hoặc các chủ kinh doanh không có đủ các điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật.

 - Tập trung chỉ đạo để củng cố hoạt động của các tổ, HTX làm dịch vụ diệt 
chuột. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội 
tham gia đánh bắt diệt chuột.

7. Công tác khuyến nông
- Phối hợp với TTDV nông nghiệp huyện tăng cường mở các lớp tập huấn 

chuyển giao khoa học kỹ thuật tới các hộ nông dân. 
- Xây dựng mô hình sản xuất cây rau màu và một số giống lúa ngắn ngày có 

ưu thế, giống lúa thuần chất lượng và cây rau màu có giá trị kinh tế cao nhằm mở 
rộng và nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

8. Khắc phục tình trạng bỏ hóa ruộng đất
- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho những cá 

nhân, tập thể tham gia khắc phục diện tích bỏ cấy.
- Tiếp tục hoàn thiện việc chỉnh trang đồng ruộng, nhất là việc cải tạo hệ 

thống đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng để tạo thuận lợi cho việc sản xuất.
- Chỉ đạo có hiệu quả việc phục vụ tưới tiêu nước và công tác tổ chức diệt 

chuột bảo vệ sản xuất.
9. Khắc phục tình trạng gieo cấy muộn
Tuyên truyền vận động nhân dân, bố trí cơ cấu giống phù hợp với lịch gieo 

cấy, đồng thời điều tiết nước linh hoạt, kịp thời trong thời gian làm đất và gieo cấy.
10. Cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp: 
- Vụ mùa năm 2022, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc 

diệt chuột và  hỗ trợ kinh phí để triển thực hiện (kinh phí mua thóc làm mồi, làm bả 
và tổ chức đặt bả,...).

Phần thứ ba
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2022 - 2023

I. MỤC TIÊU: 
Phấn đấu diện tích gieo trồng đạt từ 6 ha trở lên. Trong đó: cây ngô 0.5 ha, 

su hào 1.5 ha, bắp cải 1.5 ha, súp lơ 2 ha, cà chua 0.2 ha, và các loại cây khác 
(hành, tỏi, dưa hấu, dưa chuột, rau các loại) 0.3 ha. 

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Giải pháp chung:
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- Với phương châm ‘‘hướng vào giá trị làm mục tiêu sản xuất’’, tiếp tục duy trì, 

mở rộng, phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn dễ tiêu thụ các sản 
phẩm chủ lực (Khoai tây, súp lơ, cải bắp, su hào, ...), nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững. Chủ động điều chỉnh cơ cấu và diện tích cây trồng để khai thác cơ hội 
và hạn chế khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu 
thụ qua hợp đồng. Xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc nông sản.

- Tăng diện tích cây vụ đông sớm và cây trồng cho giá trị kinh tế cao; tăng 
cường chỉ đạo nông dân liên kết trồng rải vụ, không trồng dồn dập cùng đợt để 
tránh rớt giá; chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và sản 
xuất rau an toàn. 

- Thu hoạch lúa mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, “sáng lúa, 
chiều cây vụ đông” để đảm bảo khung thời vụ thích hợp cho từng loại cây trồng. 
Trên chân đất bãi ngoài đê, chân trồng cây rau màu hè thu ưu tiên gieo trồng cây ưa 
ấm, cây vụ đông sớm, trồng càng sớm càng tốt.

2. Giải pháp về giống, thời vụ
2.1. Về giống:
- Cây ngô: Sử dụng các giống ngô lai. Trong đó mở rộng diện tích trồng các 

giống ngô nếp để bán non như: HN88, AG500, VNUA 69, VNUA 16,...
- Khoai tây: Mở rộng diện tích gieo trồng các giống của Trung Quốc, Hà 

Lan, Đức và giống khoai Atlantic dùng cho chế biến thực phẩm gắn với bao tiêu 
sản phẩm, sử dụng củ giống to, không bị sâu bệnh, áp dụng biện pháp cắt củ để 
giảm chi phí và nâng cao chất lượng giống.

- Dưa hấu, dưa chuột, cà chua: Sử dụng hạt giống lai F1, vừa có thời gian sinh 
trưởng ngắn, cho năng suất cao và rất phù hợp với sản xuất vụ đông.

- Khuyến khích việc đa dạng hoá cây rau màu có giá trị kinh tế cao như dưa 
hấu, dưa chuột, bí xanh, ớt, cà chua, ... để mở rộng thị trường tiêu thụ, quan tâm 
đến tiêu thụ nội địa. Tích cực sản xuất các cây rau màu xuất khẩu theo hợp đồng 
với các đơn vị chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

2.2. Thời vụ gieo trồng
Do thời gian sản xuất vụ đông ngắn, cây trồng khá đa dạng, trong khi thời vụ 

có tính chất quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Vì vậy, cần chỉ đạo, 
hướng dẫn nông dân thực hiện mọi biện pháp để gieo trồng trong khung thời vụ tốt 
nhất cho từng loại cây, từng giống cây trồng. Nhất là đối với cây ngô, khoai lang, 
cà chua, dưa hấu, dưa chuột, hành, tỏi và đậu tương.

Thời vụ gieo trồng tốt nhất của một số loại cây như sau:
- Ngô: Trồng từ 15/9 - 10/10.
- Khoai lang: Trồng từ 20/9 - 10/10.
- Khoai tây: Trồng từ 15/10 -  20/11.
- Hành, tỏi: Trồng từ 25/9 - 5/10.
- Đậu tương, đỗ leo: Trồng từ 10 - 25/9.
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- Dưa chuột, dưa hấu, bí xanh, hành tây, cà chua: Gieo đầu tháng 9, trồng từ 

15-25/9. 
Tăng cường trồng cà chua, ớt ở trà rau sớm và trà rau muộn, trồng khoai tây 

vụ 2 để đáp ứng nhu cầu thị trường, giải quyết rau giáp vụ và tăng thu nhập. 
2.3. Tăng cường, đẩy mạnh chỉ đạo và tổ chức sản xuất nâng cao chất 

lượng, đẩy mạnh xuất khẩu, sản xuất rải vụ, có hợp đồng liên kết để tránh rớt 
giá và sản xuất an toàn

- Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ và các giống mới đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu cao hơn các giống hiện có về các chỉ tiêu chất lượng, độ đồng đều, tỷ lệ 
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho sản phẩm chủ lực khoai tây, cải bắp, súp lơ qua liên 
kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư và 
người sản xuất.

- Tăng cường chỉ đạo nông dân sản xuất theo quy hoạch, trồng rải vụ các đợt 
trồng theo ngày, tăng diện tích vụ sớm và tìm doanh nghiệp liên kết bao tiêu nông 
sản từ đầu vụ với nông dân để tránh dư thừa, rớt giá. Tuy nhiên cuối vụ đông hạn 
chế mở rộng diện tích trồng su hào, cải bắp vì nhu cầu của người tiêu dùng đã sử 
dụng kéo dài nên muốn chuyển sang các loại rau ăn lá mới của vụ xuân. Không 
trồng tập trung, cần trồng rải vụ, các hộ có diện tích gieo trồng lớn phải ký hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm tránh rớt giá.

- Xây dựng các vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung áp dụng quy trình thực 
hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP).

- Đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức người sản xuất, sơ chế tiêu thụ về 
quy trình sản xuất an toàn (GAP, HACCP).

-  Nghiêm cấm sử dụng, kinh doanh các loại phân bón, thuốc BVTV không có 
trong danh mục được phép sử dụng và danh mục khuyến cáo sử dụng cho rau.

3. Các giải pháp khác
- Tăng cường áp dụng máy làm đất, máy liên hợp, đa năng, làm đất kỹ, xử lý 

đất trước khi gieo trồng.
- Tưới, tiêu kịp thời cho cây trồng, chú ý tiêu thoát kịp thời khi mưa úng đầu 

vụ vào tháng 9, tháng 10.
- Phòng trừ dịch hại và quản lý dinh dưỡng tổng hợp theo IPM, ICM. 
- Tăng cường chỉ đạo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau: Trồng rau 

có che phủ nilon, trồng trong nhà màng, nhà lưới, sử dụng màng phủ che luống, phân 
hữu cơ, thuốc BVTV sinh học; chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã:
Tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các thôn thực hiện Kế hoạch sản 

xuất vụ mùa 2022 và sản xuất vụ đông năm 2022- 2023; phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho các thành viên

2. Hợp tác xã DVNN :
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Thực hiện tốt việc tiêu nước khi có mưa lớn xảy ra và lấy nước cho vụ mùa 

và vụ đông. 
Xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; triển khai xây 

dựng mô hình sản xuất các giống tiến bộ mới có năng suất và chất lượng cao; tham 
mưu chỉ đạo công tác bảo vệ thực vật; trực tiếp kiểm tra, dự tính, dự báo và hướng 
dẫn các địa phương phòng trừ sâu, bệnh kịp thời; hướng dẫn các địa phương về kỹ 
thuật sử dụng thuốc diệt chuột sinh học để đạt hiệu quả cao trong sử dụng.

3. Đài truyền thanh xã:
Thường xuyên phát tin, tuyên truyền, chú trọng vào các thời điểm trọng tâm 

trong chỉ đạo sản xuất.
Trên đây là Kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2022 và sản xuất vụ Đông 2022-

2023, UBND xã đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể trong 
xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để toàn xã thực hiện 
tốt kế hoạch này./.
 Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ xã;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Ban chỉ đạo sản xuất NN xã;;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Đoàn Văn Liễu
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LỊCH GIEO CẤY VỤ MÙA NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số: 25  /KH- UBND ngày 12  / 5 /2022 của UBND huyện Tứ Kỳ)

Cơ cấu 
trà lúa Giống lúa

Thời gian
sinh trưởng

(ngày)

Phương thức 
gieo cấy Ngày gieo Ngày cấy Thời gian

thu hoạch Chân đất

Mạ sân 10- 20/6 20 - 30/6
Trà sớm

15%

KD 18, P6 - ĐB
Bắc thơm7- KBL, 

lúa lai TH3-3
85- 105

Gieo thẳng 15 - 25/6
15/9- 30/9

Chân đất cao, vàn cao 
thoát nước. 
(Trồng cây vụ đông sớm)

Mạ dược 10 - 15/6 05 - 15/7

Mạ sân 15 - 25/6 25/6 - 05/7

Q5, KD18, 
Thiên ưu 8,

Bắc thơm7- KBL,  
VNR20, T10, RVT, 
Nếp, lúa lai TH3-3, 

TH3-5

100- 115

Gieo thẳng 25 - 30/6

01 - 15/10

Chân đất vàn, vàn 
cao, vàn thấp 
(Trồng cây vụ đông 
chính vụ).Trà trung 

85%

lúa lai CT16, Bắc ưu 
903 - KBL, BC15

120- 135 Mạ dược 05- 15/6 30/6 - 10/7 10- 20/10
Chân đất vàn thấp, 

chân trũng

Ghi chú:  Các giống lúa lai chỉ cấy ở những nơi quy vùng tập trung và có sự chỉ đạo chặt chẽ.
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