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BÁO CÁO
Kết quả sản xuất nông nghiệp vụ chiêm đến ngày 31/5/2022
 và kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, vụ đông 2022-2023

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ CHIÊM ĐẾN NGÀY 31/5/2022 

I. Kết quả sản xuất vụ chiêm xuân đến ngày 31/5/2022 
1. Thuận lợi 
Ban Thường vụ Đảng uỷ -  Thường trực HĐND - Lãnh đạo uỷ ban nhân dân xã 

đã tập trung chỉ đạo gieo cấy vụ chiêm xuân  2021-2022.
Các biện pháp kĩ thuật về thâm canh lúa được UBND xã chỉ đạo, HTX DVNN 

và cán bộ khuyến nông của huyện đã chuyển giao KHKT trực tiếp trên hệ thống loa 
truyền thanh của xã để bà con xã viên chủ động áp dụng các biện pháp kịp thời và 
hiệu quả tốt nhất.

Công tác thuỷ lợi quản lý điều tiết hợp lý đúng lịch tạo điều kiện cho nông dân 
đẩy nhanh tiến độ làm đất, và gieo cấy trong khung thời vụ. 

2. Khó khăn
Thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, đầu vụ từ ngày 18/2/2022 – 21/2/2022 

xẩy ra rét đậm,rét hại nhiệt độ giảm sâu thấp hơn 8 °C và gây mưa diện rộng đã làm 
ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ gieo cấy, sinh trưởng phát triển của cây lúa, và đẫ gây 
ngập úng trên diện tích lúa mới cấy, gieo vãi. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 có đợt rét tăng 
cường, nhiệt độ giảm xuống 20 °C thời tiết khô hanh, ẩm độ không khí cao, ít mưa lên 
các trà giống lúa sinh trưởng phát triển kém hơn so với các năm trước.

Giá cả vật tư nông nghiệp ở mức độ cao làm  tăng chi phí đến hiệu quả sản xuất 
của nông dân.

3. Kết quả sản xuất vụ chiêm 2022
3.1. Cơ cấu trà lúa 
Kế hoạch gieo cấy vụ chiêm 294,68ha.
Trong đó trà xuân sớm bằng 32,4 ha = 10,7% so với tổng diện tích gồm các 

Nếp các loại 32,4ha.
 Trà xuân muộn là 262,28ha = 89,3% so với tổng diện tích gồm các giống Q5 

15ha, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá là 42,4ha . DQ11 35,8ha, Thiên Ưu 20,7ha, Đài 
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thơm 8 là 20ha, TBR 225 là 55ha, BC15 là 56ha, Nếp 97-87 là 6,3 ha, giống khác là 
10ha.

Các biện pháp thâm canh.
Diện tích mạ sân cộng gieo vãi 214,88ha = 82% tổng diện tích.
Diện tích cấy máy 15ha = 5,7%.
Diện tích cấy mạ dược  32,4ha = 12,3 % tổng diện tích.
Các trà giống lúa vụ chiêm 2022 chủ yếu gieo cấy bằng mạ trên nền đất cứng, 

mạ non đủ tuổi, dược được cầy lồng kĩ, đủ nước, phân bón đủ, đầu vụ sản xuất thời 
tiết thuận lợi mưa nắng xen kẽ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, lúa đẻ tập trung, dự 
kiến thu hoạch tập trung từ ngày 10-30 tháng 6 năm 2022, ước tính năng xuất từ 62 - 
65 tạ/ ha.

3.2. Tình hình thời tiết chăm sóc phòng trừ dịch hại cho các trà lúa
Nhìn chung thời tiết vụ chiêm 2022 thuận lợi,  nhân dân trong xã đã gieo cấy 

lúa chiêm trong khung thời vụ, sâu bệnh ít hơn so với cùng kỳ nhiều năm, các đối 
tượng gây hại chủ yếu là bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 lứa 3 đã 
được các cơ quan chuyên môn và HTXDVNN tổ chức hướng dẫn các hộ nông dân 
phòng trừ có hiệu quả, giành thắng lợi sản xuất vụ chiêm xuân. 

Các trà giống lúa chủ yếu cấy bằng phương thức mạ sân, nông dân hầu hết cấy 
ở giai đoạn mạ non nhiệt độ thích hợp chăm bón kịp thời lên lúa phát triển nhanh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND xã HTX DVNN đã viết 12 bản tin thông báo về 
chăm sóc cho lúa và công tác phòng trừ dịch hại vụ chiêm xuân năm 2022.

  HTX đã nhận thuốc chuột của Tỉnh, Huyện về cấp phát cho các tổ dịch vụ diệt 
chuột là 129,8kg, trước khi cấp phát thuốc HTX cùng các tổ trưởng dịch vụ diệt chuột 
đã hội thảo các phương pháp đánh bắt và cách tẩm mồi bả trước khi đi đặt mồi. Các tổ 
diệt chuột đã tích cực đánh bắt diệt chuột để hạn chế chuột phát sinh và lây lan ra diện 
rộng.

HTX viết tin bài khuyến cáo nhân dân chấp hành tốt và tự giác bảo vệ môi 
trường, Sau khi sử dụng thuốc cần bỏ vào bể chứa.

3.3. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị định 35/NĐ-CP của Chính phủ 

từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tiếp tục được chỉ đạo và triển khai thực hiện 
được là 2,03 ha. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay kết quả chuyển đổi của người nông 
dân rất chậm, tập trung vào các nguyên nhân chính đó là:

- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp không cao, giá tiêu thụ hang hoá bấp bênh.
- Lao động nông nghiệp chuyển đổi sang các ngành nghề, dịch vụ khác có thu 

nhập cao hơn, nhàn hơn.
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- Việc chuyển đổi ruộng cho nhau để tích luỹ thành diện tích đủ quy mô thực 
hiện chuyển đổi còn rất khó khăn do chính sách về đất đai có nhiều nội dung hiện nay 
không phù hợp.

3.4. Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn.
Công tác thủy lợi, thủy nông, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn HTX 

đã kết hợp với hai xí nghiệp KTCTTL đã làm tốt công tác đưa nước đổ ải , điều tiết 
nước hợp lý cho nhân dân sản xuất vụ chiêm. 

UBND xã đã kiện toàn ban chỉ huy và các tiểu ban phòng chống thiên tai &tìm 
kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây kế hoạch và phương án 
chống úng nội đồng, kiểm tra các hệ thống cống trước mùa mưa bão.

II. Nhận xét đánh giá 
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19, song dưới sự chỉ đạo 

kịp thời của Đảng ủy- HĐND- UBND xã, sự cố gắng nỗ lực của HTXDVNN cấp ủy 
BLĐ 4 thôn, các ban ngành đoàn thể trong xã đã có giải pháp chỉ đạo sản xuất nông 
nghiệp vụ chiêm xuân năm 2021-2022.  Nguồn nước đổ ải đủ, thời vụ gieo cấy đảm 
bảo trong khung thời vụ tốt nhất, cơ cấu giống, phương thức gieo cấy tiếp tục có sự 
chuyển biến tích cực. Diện tích lúa chất lượng chiếm tỉ lệ cao đạt 76%, diện tích gieo 
cấy trên nền đất cứng, cấy bằng máy ngày càng được mở rộng đạt 89%. Nông dân 
tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của HTXDVNN và các cơ 
quan chuyên môn, đến nay lúa sinh trưởng và phát triển tốt, sâu bệnh gây hại giảm, 
các trà giống lúa đang trong giai đoạn chắc và chín.

Tuy nhiên sản xuất vụ chiêm 2022 còn một số khó khăn hạn chế như:  Thời tiết 
rét đậm rét hại đầu năm 2022, nhất là đợt rét ngày 18,19/2/2022 đã làm cho 60,53ha 
lúa chết rét với tỷ lệ >70%. Công tác điều hành quản lý nước của một số tổ dịch vụ 
chưa làm tốt. Một số xã viên vẫn gieo mạ dược đối với giống lúa trà xuân muôn, nạn 
chuột phát sinh phát triển và phá hại sản xuất, chất lượng làm đất của một vài chủ 
phương tiện còn chưa đạt yêu cầu.

III. Một số biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới
1. Đảm bảo đủ nước trên ruộng để lúa vào chắc chín, đồng thời dữ nấm tạo điều 

kiện thuận lợi cho công tác làm đất vụ mùa nhanh gọn kịp thời.
2. Khi lúa chiêm xuân chín khoảng 90% cần tập trung thu hoạch nhanh gọn với 

phương trâm ( xanh nhà hơn già đồng ) để tránh mưa to gió lớn cuối vụ, sớm giải 
phóng đất vụ mùa.

3. Chuẩn bị phương tiện, sức lực thu hoạch lúa chiêm xuân, chuẩn bị vật tư như 
giống phân bón để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

4. Uỷ ban nhân dân xã giao cho HTX DVNN chuẩn bị tốt các loại vật tư nông 
nghiệp phải bảo đảm chất lượng để phục vụ nông dân sản xuất vụ mùa.
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5. Chuẩn bị lực lượng vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với các thiên tai 
theo phương án, kế hoạch đã xây dựng. 

PHẦN THỨ 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA 2022, VỤ ĐÔNG 2022 - 2023

I. Nhận định tình hình
1. Những thuận lợi và khó khăn của sản xuất
1.1. Thuận lợi
Dự kiến lúa chiêm xuân 2022 cho thu hoạch từ 10-30 tháng 6 muộn hơn so với 

hàng năm từ 12-15 ngày, đảm bảo thời vụ để mở rộng diện tích gieo cấy lúa mùa sớm, 
mùa trung và quỹ đất cho gieo trồng vụ đông 2022-2023.
        Cơ giới hoá và các tiến bộ kỹ thuất mới về giống, kỹ thuật thâm canh, phân bón, 
phòng trừ sâu bệnh được ứng dụng rộng dãi
         Các cấp từ tỉnh đến huyện, xã đều quân tâm, chỉ đạo sâu sát đến sản xuất nông 
nghiệp. Tỉnh tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ sản xuất theo đề án “ Phát triển sản 
xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp hữu cơ giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và hỗ trợ liên kết sản xuất theo nghị 
định số 98/2018/NĐ-CP, nghị định số 17/2019/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh, hỗ trợ 
thuốt diệt chuột.

1.2. Khó khăn
Thời tiết và sâu bệnh vụ mùa, vụ đông thường khắc nhiệt, diễn biến phức tạp, 

cuối vụ mùa đầu vụ đông thường xảy ra mưa úng gây mất lúa, mất màu, hoặc làm 
giảm năng suất. Thời kỳ lúa trỗ bông làm hạt hay gặp áp thấp nhiệt đới, hoặc bão ảnh 
hưởng đến năng suất

Sâu bệnh trên lúa mùa và rau màu diễn biến phức tạp, nhất là bệnh bạc lá đốm 
sọc vi khuẩn, vàng lụi, chuột gây hại...

Giá vất tư, giống, phân bón không giao động ở mức độ cao lên chi phí sản suất 
lớn, lao động nông nghiệp trẻ khoẻ chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Đầu ra nông sản giá cả còn bấp bênh không ổn định lên ảnh hưởng đến phát triển 
sản xuất.

Tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng đến 
sản xuất đặc biệt là khâu vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

1.3. Dự báo thời tiết thuỷ văn mùa mưa bão, lũ năm 2022
   Thời tiết diễn biến phức tạp cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như 

giông tố, lốc và mưa đá xuất hiện vào thời kỳ giao mùa, mưa dồn dập có cường độ 
lớn, bão mạnh xuất hiện muộn gió mạnh mưa lớn diện rộng xẩy ra xen kẽ nhau trong 
mùa gây úng ngập cục bộ.
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    Nền nhiệt độ trung bình toàn mùa ở mức xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm ( 
27,8 Oc ) xu thế đầu mùa và giữa mùa nền nhiệt độ cao hơn trung  bình nhiều năm, 
cuối mùa xấp xỉ thấp hơn trung bình nhiều năm, toàn mùa có khoảng từ 05 – 07 đợt 
nắng nóng ( từ 2 ngày trở lên ) tập trung vào tháng 5,6,7. Đợt nắng nóng đầu tiên có 
thể xẩy ra vào khoảng nửa cuối tháng 5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 – 39 Oc.

Mưa: Tổng lượng mưa toàn mùa ở mức xấp xỉ thấp hơn so với trung bình nhiều 
năm ( 1220.2mm) khả năng giao động ở mức 1200mm – 1300mm. Toàn mùa có thể 
xẩy ra từ 7 – 9 trận mưa to đến rất to  ( lượng mưa lớn hơn 50mm trong 24h ).Lượng 
mưa tháng 5,7,9 xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm, tháng 6,8 và tháng 10 xấp xỉ 
thấp hơn trung bình hàng năm. 

Bão, lũ:  Mùa lũ 2022 các sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương có khả năng không 
xuất hiện lũ tiểu mãn. Toàn mùa xuất hiện từ 3 - 4 đợt lũ. Đỉnh lũ nằm trên các sông ở 
mức thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều.

II. KẾ HOẠCH, GIẢ PHÁP SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2022
 Diện tích gieo cấy là 294,68ha.
 Năng suất lúa 58 tạ/ha.
 Sản lượng 17.091 tấn.
 Diện tích cây rau màu là 25ha.
III. CHỦ TRƯƠNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU
1. Cây lúa

Lúa vụ chiêm xuân năm 2021-2022 dự kiến thu hoạch tập trung từ ngày 10-
30/6/2022 muộn hơn từ 12-15 ngày so với trung bình nhiều năm,  do vậy công tác làm 
đất sản xuất vụ mùa sẽ cập dập hơn, cần tăng cường chỉ đạo các biện pháp chăm sóc 
để lúa chiên xuân chín sớm, thu hoạch sớm, nhanh gọn, gặt lúa chiêm đến đâu làm đất 
ngay đến đó để gieo cấy vụ mùa càng sớm càng tốt, lúa nhanh bén dễ hồi xanh, cao 
cây né tránh thời tiết chuyển mùa cuối tháng 7, đầu tháng thường có nhiều đợt mưa 
lớn gây ngập úng sau cấy. trên chân đất vụ đông cần chỉ đạo chặt chẽ gieo cấy những 
giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, cấy bằng mạ dược, gieo vãi để rút ngắn thời 
gian sinh trưởng. Hạn chế sử dụng giống dễ bị nhiễm bệnh vàng lụi, lùn sọc đen, bạc 
lá, rầy nâu, chủ động tiêu úng kịp thời để đảm bảo năng xuất lúa các nhóm giải pháp 
cụ thể.

1.1.Cơ cấu giống
1.1.1.Trà mùa sớm
Bố trí cơ cấu từ 10 % gồm các giống ngắn ngày từ 85 – 110 ngày như  Bắc thơm 

số 7,  HN6, KD 18, QR1, B6 đột biến. Gieo mạ trên nền đất cứng từ, mạ khay để cấy 
máy, gieo từ ngày 15 - 20 tháng 6 và cấy từ 25 đến 30/6. Gieo thẳng từ ngày 25 - 30 
tháng 6 năm 2022.

Thu hoạch ngày 15 – 30 tháng 9 năm 2022 để trồng cây vụ đông sớm.
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Trà mùa trung:  90% diện tích 
        + Chân vàn, vàn cao: sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 95 – 115 
ngày để trồng cây vụ đông gồm Thiên ưu 8, HN6, Bắc thơm số 7 KBL, Đài thơm 8, 
Hương Biển 3, Nếp 87, Nếp 97, DQ11, Q5, TBR1, NB01, TBR 225 . Gieo mạ trên 
nền đất cứng mạ khay để cấy máy  từ ngày 20 - 30/6 và cấy từ 1-10/7/2022, gieo 
thẳng từ 25/6 – 5/7/2022.
          + Chân vàn trũng, trũng: sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 110 
đến 130 ngày gồm Nếp, DT22, ĐN20, BC15, gieo mạ dược từ 15-20/6/2022 và cấy từ 
5/7 – 10/7/2022, tuổi mạ 15 - 18 ngày, thu hoạch từ 10-20/10/2022.

1.1.2. Cơ cấu nhóm giống hợp lý để đảm bảo năng suất và hiệu quả sản xuất 
- Nhóm giống lúa chất lượng cao 70%-75%.
- Nhóm giống lúa thuần năng suất cao 25%-30%.
- Phấn đấu kết thúc gieo cấy xong trước ngày 10/7/2022.

( Phụ lục 01 lịch thời vụ và cơ cấu giống )
1.1.3. Chuẩn bị giống đủ số lượng, đảm bảo chát lượng, đáp ứng yêu cầu về 

thời vụ an toàn cho sản xuất.
          Tăng sử dụng các giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng thời tiết 
tốt chống chịu bệnh bạc lá để tăng năng suất. Quyết liệt chỉ đạo nông dân không gieo 
cấy các giống lúa nhiễm bệnh bạc lá, vàng lụi.
         Chuẩn bị giống dự phòng, mưa lớn cục bộ cuối tháng 7 đầu tháng 8 có thể gây 
ngập úng cục bộ gây mất mạ, mất lúa, dùng mạ dự phòng và giống lúa ngắn ngày gieo 
cấy lại bằng các giống như Bắc thơm số 7, HN6, KD18, B6 đột biến, và còn thừa mạ 
sau khi cấy thì các hộ cần ngâm giữ mạ để cấy dặm, thời vụ gieo cấy khắc phục mưa 
úng kết thúc vào trước ngày 5/8/2022. Nếu úng mất lúa cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì 
chuyển sang trồng cây khác thích hợp.

1.1.4. Các biện pháp kĩ thuật 
         Làm đất: Giữ nước sau gặt lúa chiêm xuân không để ruộng mất nấm, tập chung 
nguồn sức kéo để chủ động trang thủ làm đất sau khi thu hoạch, mở rộng diện tích 
làm đất bằng máy cày lớn.
          Gặt đến đâu làm đất vùi sâu gốc dạ đến đó, làm đất kĩ, ưu tiên sủ dụng các chế 
phẩm sinh học hoặc vôi bột bón lót để hạn chế bốc chua cho dơm dạ phân huỷ nhanh, 
hạn chế ngẹt dễ, phòng bệnh đặc biệt là trên chân đất trũng. 
        Gieo cấy: Gieo cấy đúng lịch thời vụ, mở rộng gieo cấy mạ sân trên nền đất 
cứng, gieo thẳng ở những nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động. Chăm sóc cho mạ tốt 
để mạ cứng cây và cao cây để cấy ở chân ruộng nước sâu.
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       Phân bón: Thực hiện bón lót sâu, bón thúc sớm tập chung để tránh thất thoát 
phân bón, lúa tốt ngay từ đầu đẻ nhánh nhanh, tâp chung tăng số nhánh hữu hiệu
        Bón đủ lượng phân cân đối NPK đúng thời điểm, tăng lượng kali cho lúa lai, lúa 
chất lượng, sủ dụng phân tổng hợp NPK , phân chuyên dùng , tận dụng các loại phân 
truồng, sủ dụng phân hữu cơ chế biến, vi lượng trung lượng, sủ dụng phân kali cho cả 
bón lót và bón thúc ( không chỉ dùng bón đón đòng ) với tỉ lệ bón lót là 20% và bón 
thúc đẻ nhánh là 30%, bón đón đòng là 50%. Sủ dụng phân siêu kali qua lá cuối vụ để 
tăng độ cứng cho thân cây, tăng khả năng trống chịu sâu bệnh, chống đổ cho thu 
hoạch sớm từ 3-5 ngày cho trồng cây vụ đông.
       Công tác tưới, tiêu: Chủ động đảm bảo đủ nước cho làm đât gieo cấy không để 
úng hạn xẩy ra, sủ lý hiệu quả tình huống bơm tiêu úng lúa mới cấy đầu vụ mùa và 
úng muộn lúc lúa sắp thu hoạch
        Công tác bảo vệ thực vật: Làm tốt công tác dự tính dự báo khuyến cáo nông dân 
phòng trừ kịp thời hiệu quả các đôi tượng sâu bệnh hại lúa, rau màu, chú trọng các đối 
tượng sâu cuốn lá, đục thân, rấy nâu, bệnh bạc lá. Tổ chức phun trừ rầy trên mạ dược 
mạ sân trước khi gieo cấy để hạn chế bệnh lùn sọc đen, vàng lụi.
        Củng cố mô hình tổ diệt chuột, 100% số thôn có tổ diệt chuột đồng thời khuyến 
khích các hộ nuôi mèo trong nông dân.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ
1. Ngân sách tỉnh

        Tăng cường tiếp thu các nội dung trong đề án phát triển sản xuất hàng hoá tập 
chung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2021-20125.

Hỗ trợ thuốc chuột: Tỉnh hỗ trợ thuốc chuột Antimice 3DP với định mức 
0,1kg/ha. Huyện hỗ trợ 0,05kg/ha cho các xã để diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ mùa 
năm 2022.

2. Ngân sách Huyện hỗ trợ vụ mùa
Huyện tiếp tục hỗ trợ thuốc chuột Antimice 3DP với định mức 0,1kg/ha cho các 

xã thị trấn.
V. KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2022-2023
1. Kế hoạch sản xuất
Phấn đấu gieo trồng vụ đông 2022-2023 với diện tích là 30 ha trong đó Ngô 2ha, 

Khoai Lang 2ha, Khoai tây 20 ha, hành tỏi 1ha, rau các loại 5 ha.
2. Giải pháp
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp sản xuất vụ mùa năm 2022. Trong đó tập trung 

thực hiện các giải pháp về cơ cấu trà, giống, phương thức gieo cấy và chăm sóc cho 
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lúa mùa, mở rộng diện tích rau màu vụ hè thu để có đủ diện tích chủ động cho gieo 
trồng cây vụ đông theo kế hoạch, tăng diện tích cây vụ đông sớm.

- Thu hoạch lúa mùa nhanh gọn để gieo trồng cây vụ đông theo phương trâm 
(sáng lúa, chiều cây vụ đông ) để đảm bảo khung thời vụ thích hợp cho từng loại cây 
trồng, ưu tiên gieo trồng cây ưa ấm, cây vụ đông sớm, trồng càng sớm càng tốt.
      2.1 Giải pháp về thời vụ và kĩ thuật canh tác cho cây trồng chủ lực
      2.1.1. Cây Ngô: Lựa trọn các giống Ngô nếp và Ngô ngọt, thời gian sinh trưởng 
ngắn dưới 80 ngày, thu hoạch sớm cung cấp thị trường đầu vụ, sử dụng ăn bắp tươi và 
chế biến giá bán cao như HN88, HN68, ADI68. Làm Ngô bầu trồng gối gieo hạt làm 
bầu tập trung trước ngày 25-9-2022, trường hợp muộn nhất có thể đến ngày 5-10-
2022

- Tăng cường áp dụng các biện pháp kĩ thuật như làm bầu Ngô, làm đất tối 
thiểu trồng mật độ cao, đặt bầu trỉnh tán lá...Trồng lệch vụ, giải vụ để tiêu thụ thuận 
lợi cho hiệu quả kinh tế cao
        2.1.2. Hành, Tỏi:

- Chọn giống từ các ruộng sạch bệnh và được bảo quản tốt vụ trước. 
- Thời vụ trồng tập trung từ 25-9 đến 15-10 năm 2022. 

        2.1.3. Bắp cải, Su hào, rau màu
- Giống: Lựa chọn các giống chất lượng có thương hiệu trống chịu thời tiết tốt, 

vụ sớm chọn giống nhiệt đới. Giống bắp cải như SakaTa, VL560, Su Hào như B40
- Thời vụ: Gieo trồng từ ngày 15-8 đến 31-12 năm 2022.
2.1.4. Cây bí xanh bí ngô
- Bí xanh:  Lụa chọn các giống trống chịu sâu bệnh và thời tiết  tốt, năng xuất 

cao phù hợp với thị trường như Bí xanh số 2, số 5 của viện cây lương thực – Cây thực 
phẩm, Bí xanh Sặt. Bí đỏ lựa chon giống F1 có nguồn gốc Nhật Bản, Đài Loan, Thái 
Lan.

- Thời vụ gieo trồng: Đất hai vụ lúa trồng trước 30-9-2022 thời gian bầu từ 7-
10 ngày, áp dụng biện pháp làm bầu, trồng xen dạch lúa.

2.1.5. Cây khoai tây
- Sủ dụng các giống sạch bệnh, có trứng nhận chất lượng quy định, giống sản 

xuất vụ xuân bảo quản lạnh như Sinora, Solara....
- Thời vụ trồng tập trung từ 25/10 đến 15/11-2022, tốt nhất từ 01/10 - 11/2022.

VI. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN
       Sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2022, vụ đông năm 2022-2023 dự báo thời tiết 
diễn biến bất thường, thiên tai sâu bệnh nhiều do vậy công tác chỉ đạo cần phải hết 
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sức chủ động, đồng thời kế hoạch sản xuất cần phải xây dựng liên hoàn cho cả hai vụ, 
vụ mùa và vụ đông. 
        Bốn thôn căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022 của UBND xã về tình 
hình thực tế của thôn mình, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi sản xuất 
vụ mùa. 
         Giao cho HTX DVNN, ban lãnh đạo 4 thôn và đề nghị các tổ chức chính trị xã 
hội, vân động và tổ chức hướng dẫn các hộ nông dân sản xuất vụ mùa năm 2022 đạt 
kết quả cao.
        Giao công chức VHTTTDTT xã  kẻ vẽ lịch thời vụ, cơ cấu giống tại từng thôn 
chậm nhất là ngày 15/6/2022 phải xong.

Đài truyền thanh xã tích cực tập trung viết các tin bài tuyên truyền tới toàn thể 
cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã về kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân đến ngày 
31/5/2022 và kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, vụ đông 2022-2023, đề nghị các 
ban ngành đoàn thể, HTX DVNN, Ban lãnh đạo 4 thôn căn cứ vào tình hình cụ thể 
của đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- HTX DV Nông nghiệp;
- Trưởng các ban ngành đoàn thể;
- BLĐ 4 thôn;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                          
CHỦ TỊCH

                   Vũ Đình Nguyễn      
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