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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC CHÍNH

Số:      /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Chính, ngày 14 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án “ Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, 

tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền 
vững, gia đoạn 2021-2025.  

Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất có quy 
mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025 là một chủ 
trương lớn, có tính chất chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã Đức 
Chính, huyện Cẩm Giàng nhằm phát triển sản xuất toàn diện, có quy mô hàng hóa lớn 
hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông 
nghiệp với công nghiệp và dịch vụ; để tiến tới xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu 
bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, 
đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; quản lý, sử dụng có hiệu quả 
các nguồn tài nguyên, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống 
của người dân nông thôn.

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương; của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 
Cẩm Giàng. Đảng ủy, UBND xã Đức Chính và các ngành trong xã đã tổ chức xây dựng kế 
hoạch Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất có 
quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025, để 
triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của mọi tầng 
lớp nhân dân để phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản 
xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-
2025 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

- Xã Đức Chính nằm phía Đông Bắc huyện Cẩm Giàng, cách trung tâm huyện Cẩm 
Giàng 6 km, cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 6 km về phía Đông Nam. Toàn 
xã có 7 thôn (Đan Tràng, Yển Vũ, Địch Tràng, An Phú, Xuân Kiều, Lôi Xá, Hảo Hội 
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Xuân); diện tích tự nhiên của xã là 719,56 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 338 
ha chiếm 47%, đất phi nông nghiệp là 381,56 chiếm 53%; xã có 2.352 hộ, dân số là 7.826 
người, trong đó có 4.681 người trong độ tuổi lao động chiếm 60,58 % dân số. Ranh giới 
hành chính xã được tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Cẩm Văn;
+ Phía Nam giáp xã Cao An;
+ Phía Đông giáp Sông Thái Bình;
+ Phía Đông Nam giáp Phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương;
+ Phía Tây Giáp xã Cẩm Vũ;
- Đảng bộ xã có 422 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trong đó có 7 chi bộ nông thôn, 

03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Dân quân cơ động, 01 chi bộ Công an xã và 01 chi bộ 
Trạm y tế. 

2. Thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi
Trong quá trình xây dựng triển khai và thực hiện đề án luôn được sự quan tâm của 

lãnh đạo các cấp.
Điều kiện khí hậu thuận lợi có thể sản xuất quanh năm, xen canh gối vụ nhiều loại 

cây. 
Có diện tích bãi phù sa mầu mỡ thuận lợi trong sản xuất hàng hóa tập trung chất lượng 

cao với số lượng lớn.
Môi trường sinh thái ở nông thôn hiện nay đã được đầu tư quan tâm, từng bước được 

bảo vệ, phục hồi và phát triển tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển một các bền vững.
Có nguồn lao động dồi dào, có khả năng học hỏi nhanh và sáng tạo ra những máy móc 

phục vụ sản xuất nông nghiệp cùng với truyền thống và tập quán cần cù chịu khó của 
người nông dân trong sản xuất đã nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
thâm canh tăng vụ.

2.2. Khó khăn:
 Khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ cao, mưa lớn làm cho đất bị xói mòn. Tạo điều kiện cho 

các mầm bệnh phát triển, gây hại cho cây trồng và vật nuôi.
Thiên tai mưa, bão, ngập úng ảnh hưởng không nhỏ đến sản suất nông nghiệp của 

nhân dân trong xã.
Tình trạng sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy định đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng nông sản hàng hóa và nguy cơ đất nông nghiệp vị thoái hóa, 
bạc màu.
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II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1. Kết quả lãnh đạo tổ chức truyền thông

* Công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2021- 2026 Đảng ủy xã đã 
chỉ đạo UBND xây dựng đề án “ Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện 
đại, tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền 
vững, gia đoạn 2021-2025” từ đó xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát 
triển bền vững cho từng năm. 

Công tác quán triệt đề án của huyện ủy và kế hoạch thực hiện đề án của Đảng ủy được 
triển khai trực tiếp và sâu rộng đến các hội nghị của xã, của thôn và toàn thể nhân dân. 
Kế hoạch còn được thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã.  

- Ngày 17/3/2021 Đảng ủy xã Đức Chính ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU về việc 
thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án “ Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng 
hiện đại, tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền 
vững, gia đoạn 2021-2025.

- Ngày 09/4/2021 Đảng ủy xã Đức Chính ban hành kế hoạch số 09-KH/ĐU về việc 
xây dụng kế hoạch thực hiện đề án số 02 của huyện ủy về thực hiện Đề án “ Phát triển 
sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản 
xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025.

* Công tác tuyên truyền

Ngay sau khi xây dựng kế hoạch thực hiện. Đảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền toàn 
dân thực hiện Đề án “ Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra 
vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 
2021-2025 qua nhiều hình thức: Ban chỉ đạo xã in ấn các tài liệu về Phát triển sản sản 
xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông 
sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025 cho các thành viên Ban chỉ đạo 
tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã với các chuyên mục như xây cánh đồng 
hàng hóa lớn, đã tổ chức sản xuất và biên tập trên 100 tin, bài; tuyên truyền qua các hội 
nghị của Đảng bộ, Chi bộ, hội nghị của các ban ngành đoàn thể, hội nghị tại các thôn, 
xóm với trên 2500 lượt người tham dự; lắp đặt 25 biển pano dọc các trục đường tuyên 
truyền về Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất 
có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025. 
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Qua công tác thông tin tuyên truyền vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người 
dân hiểu rõ Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất 
có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025 là 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

*Công tác chỉ đạo thực hiện

BCĐ, UBND xã đã tập huấn Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, 
tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia 
đoạn 2021-2025 đến các ông bà là BCH chi hội đoàn CTXH ở các thôn với tập huấn 
chuyên đề về Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản 
xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-
2025 cho cán bộ xã, cán bộ thôn và nhân dân với hơn 2500 lượt người tham dự, cấp phát 
hàng trăm bộ tài liệu. Qua đó đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện 
Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất có quy mô 
lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 2021-2025.

2. Kết quả thực hiện

* Về vùng sản xuất hàng hóa tập trung

- Đức Chính đã tổ chức lập quy hoạch phát triển sản xuất và năm 2021 tiến hành điều 
chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, xã đã quy 
hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã: Sản xuất 
chuyên canh rau màu đồng ngoài với công thức luân canh Dưa hấu, dưa lê xuân - Rau gia 
vị, rau ăn lá xuân hè và hè thu - Cà rốt đông với diện tích 140 ha; sản xuất chuyên canh 
rau màu đồng trong với công thức luân canh Dưa hấu, ngô ngọt, ngô giống xuân  Dưa 
hấu hè thu - Cà rốt đông với diện tích 145 ha. Từ năm 2017 đến nay xã đã triển khai và 
duy trì thực hiện được 02 vùng trồng cà rốt theo tiêu chuẩn Vietgap với diện tích là 
33,67ha. Toàn bộ diện tích trồng cây rau màu của xã đều đảm bảo sản xuất theo tiêu chuẩn 
sạch, an toàn thực phẩm trong đó sản phẩm Cà rốt tươi của xã năm 2019 được UBND tỉnh 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao theo chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm của Chính 
phủ.

- Với sự lỗ lực của cán bộ và nhân dân toàn xã những cây trồng có thế mạnh và hiệu 
quả kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất theo hướng hàng hóa đưa giá trị kinh tế trên ha 
đất nông nghiệp đạt 300 - 500 triệu đồng trên năm.

- Để phát huy hiệu quả hơn nữa trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng 
dụng công nghệ cao năm 2021, xã đã triển khai đầu tư dự án tưới nước tiến tiến cho 140 
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ha đồng bãi với kinh phí đầu tư là 13 tỷ đồng; đầu tư nâng cấp cải tạo mở rộng 2 tuyến 
đường trục chính đồng bãi bằng bê tông có chiều dài 2,3 km mặt đường được mở rộng từ 
3,5 lên 6 m và kiến cố hóa 2 tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp có chiều dài là 1 km với tổng 
kinh phí đầu tư trên 7 tỷ đồng đã hoàn thành nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng.

+ Diện tích lúa: 118 ha, năng suất: 60 tạ/ha; trồng giống lúa chất lượng cao như 
Hương Bình, DQ11, Đài thơm 8

- Các mô hình thê, mượn ruộng sản xuất chủ yếu người dân trong xã đi nơi khác thuê 
ruộng ở Bắc Ninh, Thái Bình, Hương Yên, trên địa bàn Hải Dương với diện tích gần 
1.000ha mang lại hiệu quả cao đạt 250% mục tiêu đề án 

- Các vùng chuyên canh rau màu 02 vùng (Đồng trong và đồng ngoài bãi sông Thái 
Bình), diện tích:  255 ha.

- Hiện một số khâu trong sản xuất đã được cơ giới hóa vào sản xuất, gieo trồng như 
khâu làm đất, gieo trồng. Một số họ ở trang trại có diện tích lớn đã áp dụng phun thuốc 
bằng máy hạn chế độc hại, tiết kiệm được thời gian công sức, thuốc mang lại hiệu quả

Năm 2021 đã liên kết với công ty nông sản Hải Dương.. ký kết hợp đồng bao tiêu ngô 
ngọt ngay từ đầu vụ với diện tích là: 39ha với sản lượng 574 tấn 

- Quảng bá xúc tiến thương mại hình ảnh con người và đồng đất xã nhà để mọi người 
trong cả nước và thế giới biết được trong năm 2021 đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp 
đế tìm hiểu mua nông sản xã nhà. Do vậy mà nông sản xã nhà ít bị tư thương ép giá.

* Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

- Tổng đàn vật nuôi 20000 con, đạt 96.79 % mục tiêu đề án, trong đó đàn lợn 700, đàn 
gia cầm 19100, đàn trâu và bò dê 200 con.

- Tổng sản lượng thịt hơi các loại 150 tấn, đạt 97% mục tiêu đề án, trong đó: sản lượng lợn 
80 tấn, gia cầm, trâu và bò 70 tấn.

- Việc phát triển các gia trại, trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn theo hướng sản 
xuất hàng hóa được quan tâm đầu tư.

- Việc xây dựng các cơ sở chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, bảo đảm an toàn dịch 
bệnh được trú trọng và phát triển.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 35ha trong đó có 04 hộ nuôi cá trên sông Thái Bình 
sản lượng ước đạt 350 tấn/năm đạt 100/% so với đề án.

* Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp
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- Để quảng bá nông sản và thương hiệu các nông sản xã nhà năm 2019 xã nhà đã được 
UBND tỉnh công nhận sản phẩm cà rốt tươi đạt 4 sao. Trong nhưng năm tới UBND xã 
tiếp tục xây dựng 1-2 sản phẩm của xã nhà như: Dưa Hấu, Cây ngô ngọt.. đạt tiêu chuẩn 
OCOP rất mọng sự giúp đỡ của các cấp các ngành để các sản phẩm xã nhà đạt thương 
hiệu ......

III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
Được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo các cấp trong tổ chức thực hiện kế hoạch.
Sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trong việc thực hiện đề án. 
2. Hạn chế, khuyết điểm
Sản xuất nông nghiệp phổ biến vẫn là manh mún, tập trung chủ yếu vào tăng năng suất, 

sản lượng chưa chú trọng đến chất lượng, sự an toàn của sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp tập 
trung theo hướng hàng hóa đã được hình thành những quy mô một số sản phẩm còn nhỏ và số 
lượng vùng còn ít.

Tỷ lệ lao động nông thôn chưa chưa qua đào tạo còn cao. Vấn đề giải quyết việc làm cho 
lao động nông thôn trở nên cấp bách, từ đó góp phần giảm các vấn đề xã hội, an ninh, môi 
trường,... việc tích tụ ruộng đất cho trồng trọt, chăn nuôi tập trung còn gặp nhiều khó khăn và 
bất cập.

Tình trạng chuột cắn phá cây còn nhiều một số diện lúa chuột cắn không cho thu hoạch 
nông dân không mặn mà với trồng lúa nhưng việc tích tụ ruộng đất cho trồng trọt, chăn nuôi 
tập trung còn gặp nhiều khó khăn và bất cập.

Tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ cho nông dân còn ít nên đầu 
ra của nông sản còn bấp bênh, hiệu quả kinh tế chưa ổn định. Số lượng doanh nghiệp tham gia 
vào chuỗi giá trị sản phẩm chưa nhiều.

Hệ thống kho lạnh bảo quản nông sản còn ít, công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch 
rất hạn chế. Tình trạng lạm dụng hóa chất trong sản xuất đã ảnh hưởng đến việc bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm, giảm niềm tin của người tiêu dùng.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm
3.1. Nguyên nhân khách quan
Do chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế
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giới, các quy định mới về nhập khẩu nông sản của thị trường các nước và Trung 
Quốc, nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc, chất lượng nông sản... khiến sản xuất 
nông nghiệp gặp nhiều rủi ro.

Thời tiết diễn biến bất thường, tình hình sâu bệnh, chuột hại trên cây trồng, tình hình 
dịch bệnh trên vật nuôi và nuôi trồng thủy sản tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp.

Hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp nói chung vẫn ở mức thấp, không ổn 
định.Trình độ lao động nông nghiệp không ở mức hạn chế. Các doanh nghiệp lớn, có 
điều kiện về vốn và công nghệ chưa mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Người tiêu dùng chưa phân biệt được nông sản an toàn và không an toàn, giá bán 
nông sản an toàn không cao hơn nhiều so với nông sản được sản xuất theo phương thức 
truyền thống

3.2. Nguyên nhân chủ quan
Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, bình quân ruộng đất đầu người hiện đã rất 

thấp, phân bố lại manh mún, nhỏ lẻ, việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn còn 
gặp nhiều khó khăn.

Cơ chế chính sách trong việc hỗ trợ thuê đất, chuyển nhượng đất còn nhiều hạn chế 
nên việc tích tụ đất để phát triển thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung rất khó khăn.

Ý thức về nâng cao chất lượng nông sản, chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực 
phẩm của đại bộ phận nông dân trên địa bàn xã vẫn còn chưa cao.

Một số hộ nông dân có ruộng bỏ hoang hóa không gieo trồng nhưng có tâm lý giữ 
ruộng đất, không cho các hộ khác mượn ruộng để sản xuất. Tâm lý “mạnh ai

người ấy làm” vẫn còn rất phổ biến trong đại bộ phận người nông dân nên việc thực 
hiện liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn chưa được thực hiện. Ý thức về nâng 
cao chất lượng nông sản, chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của đại bộ phận 
nông dân trên địa bàn xã vẫn còn chưa cao.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và đề xuất kiến nghị
1.Nhiệm vụ 
* Trồng trọt
- Duy trì phát triển các vùng sản xuất cây rau mầu truyền thống có giá trị kinh tế cao 

như vùng cà rốt, vùng dưa hấu, rau các loại,... đưa giống mới có năng suất chế lượng cao, 
khả năng chống chịu sâu bệnh và phù hợp với điều kiện sinh thái của xã để thay thế các 
giống cũ hiệu quả kinh tế kém.
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- Tập trung vào các sản phẩm chủ lực có lợi thế của xã, có tính cạnh tranh cao, có 
công nghệ ứng dụng và thị trường tiêu thụ ổng định như sản phẩm:

- Cây cà rốt, cây dưa Hấu, Dưa Kim Cô Lương, Dưa lưới...
- Đưa các giống lúa mới có năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, có khả năng kháng 

sâu bệnh và phù hợp với điều kiện sinh thái của xã để thay thế các giống lúa cũ đang dần 
bị thoái hóa nhằm nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới 
hóa vào sản xuất nhằm giảm chi phí lao động, tăng năng suất cây trồng và nâng cao hiệu 
quả sản xuất.

- Thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng như hệ thống thủy lợi, giao thông 
nội đồng, điện,... phục vụ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các cá nhân, tổ chức 
đến đầu tư thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp.

* Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
- Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghệ cao, tập trung, quy- mô 

lớn, gắn với quản lý, giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Tăng sử dụng các giống 
lợn ngoại, lợn lại có tỷ lệ máu ngoại 70% trở lên. Tập trung phát triển các trang trại lợn 
hàng hóa tại khu Mạ Vàng thôn Yển Vũ và khu Đồng Sộp.

- Tổ chức thực hiện tốt việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo công nghệ cao tại các 
vùng nuôi tập trung đã được quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng; tập trung nuôi thâm canh 
các loại đối tượng thủy sản truyền thống dễ tiêu thụ như cá trắm, cá chép, cá trôi, ..

- Thực hiện việc kiểm soát dịch bệnh, nhất là việc khống chế và thanh toán được các 
dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn 
thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người tiêu

2. Giải pháp
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền và các đoàn thể
- Tổ chức hội nghị quán triệt tới cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các thôn về 

vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hiện đại, tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, sản phẩm nông sản an toàn và phát triển 
bền vững; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền 
và cả hệ thống chính trị.

Hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch về thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp 
theo hướng hiện đại, tạo ra sản phẩm nông sản an toàn tại địa phương

- Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồ thức, 
hành động, thói quen canh tác của các hộ gia đình nông dân, góp phân tích,
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trong việc tích tụ ruộng, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất nâng 
cao đời sống, thu nhập cho người nông dân.

* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước
- Tổ chức rà soát, điều chỉnh diện tích đất quy hoạch cho phát triển nghiệp. Chỉ đạo tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển nhà
nghiệp, nông thôn đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, bố trí lại cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi hình thành những vùng sản xuất chuyên canh và thâm canh cây, con có chất lượng, 
hà quả cao, phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng; phát triển mạnh những cây trồng 
và nuôi có lợi thế, có thị trường tiêu thụ ổn định, có sức cạnh tranh cao; xác định thứ tựu 
tên trong lộ trình thực hiện các quy hoạch để khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của thế 
vùng Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi thuê 
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển sản xuất, cácsản xuất, kinh 
doanh liên kết thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Thực hiện giám sát và quản lý tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Khuyến cáo 
người dân sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật, hóa học, chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; ưu tiên 
phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn gắn xây dựng, hình thành các vùng sản xuất quy 
mô lớn, liên kết trong sản xuất tạo sản phẩm an toàn, ổn định và lâu dài.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường trong làm tốt 
công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm xuất nông nghiệp. 
Các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị chức năng thuộc huyện kiểm soát và xử lý kịp 
thời các trường hợp vi phạm đến môi trường nông nghiệp như xả rác thải, nước thải,... 
vào khu vực sản xuất ảnh hưởng đến sản xuất và độ an toàn của nông sản.

3. Đề xuất, kiến nghị
1. Để tạo điều kiện Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tạo ra 

vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia đoạn 
2021-2025 xã Đức Chính đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh  Hải Dương, Huyện ủy, UBND 
huyện Cẩm Giàng có cơ chế đặc thù hỗ trợ kinh phí  về giống cây trồng, thuốc BVTV và chỉ 
đạo các cơ quan chức năng của huyện quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn xã trong quá trình tổ 
chức thực hiện.

2. Đề nghị huyện hỗ trợ nguồn vốn để hoàn thiện triển khai thực hiện đầu tư dự án tưới 
nước tiên tiến khu vực bãi đồng ngoài  .

Trên đây là kết quả thực hiện Phát triển sản sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, 
tạo ra vùng sản xuất có quy mô lớn, sản xuất nông sản an toàn và phát triển bền vững, gia 
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đoạn 2021-2025. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2025 kính đề nghị Huyện 
ủy - UBND huyện, ban chỉ đạo huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ xã Đức Chính để xã 
phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra (bc);                                                       
- TT ĐU, TT HĐND xã; Lãnh đạo UBND xã;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tưởng
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