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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……./UBND-NN
V/v triển khai sản xuất vụ Đông 

năm 2021-2022

Cẩm Giàng, ngày ..…. tháng 10  năm 2021

                      
          Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn;

Theo báo cáo nhanh của các xã, thị trấn, đến ngày 25/10/2021, toàn huyện đã 
trồng được 621 ha cây vụ đông , đạt 59,2% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ năm trước 
do ảnh hưởng của bão số 7 và 8). 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3754/UBND-VP ngày 
13/10/2021 về việc triển khai sản xuất vụ đông năm 2021-2022; Sở Nông nghiệp & 
PTNT tại công văn số 1831/SNN-TTBVTV ngày 29/10/2021 V/v tăng cường chỉ 
đạo mở rộng diện tích cây vụ đông năm 2021-2022.

Để đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2021-2022, đảm bảo kế hoạch và 
phấn đấu tăng diện tích cây vụ đông khoảng 10% so với vụ đông trước. UBND 
huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan khẩn trương, tập 
trung chỉ đạo một số công việc sau:

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát kế hoạch sản xuất vụ 

Đông theo hướng tăng diện tích gieo trồng, phấn đấu toàn huyện tăng thêm 120ha 
so với vụ đông năm trước.

- Thực hiện việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ cây vụ đông theo Đề án “Phát triển 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp 
hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” của tỉnh.

 - Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV chỉ đạo vùng sản xuất rau an 
toàn theo tiêu chuẩn quốc tế năm 2021 theo Kế hoạch số 4436/KH-UBND của 
UBND tỉnh; Phân công cán bộ phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh chỉ 
đạo, giám sát nông dân thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo tiêu chuẩn 
quốc tế, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 
- Tăng cường tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới; làm tốt công tác dự 

tính, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả cho cây rau 
màu vụ đông.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời các hành 
vi kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm các quy định hiện hành. 

3. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện
Làm tốt công tác cung cấp nước tưới dưỡng cho rau màu vụ đông, tiêu úng 

kịp thời khi có mưa, bão, úng xảy ra. 
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4. Đài phát thanh huyện
Tăng thời lượng đưa tin bài về sản xuất vụ đông theo hướng tăng diện tích 

gieo trồng, các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình mới; quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông 
sản của huyện. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
+ Quyết liệt tập trung chỉ đạo, phấn đấu mở rộng diện tích cây vụ đông:
- Về diện tích: Phấn đấu mỗi xã, thị trấn tăng thêm 10% so với vụ đông năm trước.
- Về cơ cấu cây trồng, chân đất: Tăng cường mở rộng diện tích trên đất 2 lúa, 

tập trung mở rộng diện tích các cây có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ như hành tỏi, 
khoai tây, cải bắp, su hào, súp lơ, dưa chuột, ngô ăn tươi… trong đó tăng tối đa diện 
tích cây cà rốt và khoai tây; tăng vụ trên chân đất chuyên màu với cây rau, cây gia 
vị ngắn ngày.

- Thời vụ gieo trồng: Hiện nay đang là thời điểm thích hợp trồng cây vụ đông 
ưa lạnh như hành, khoai tây, bắp cải, su hào, súp lơ, cải dưa,… vì vậy cần tập trung 
đẩy nhanh tiến độ trồng những cây trồng này (trong đó có cây hành, khoai tây đang 
trong thời vụ). Đối với nhóm rau ăn lá (bắp cải, súp lơ, su hào, rau ăn lá khác,..) tập 
trung gieo trồng lứa 1 và trồng rải lứa đối với lứa 2 để tránh áp lực tiêu thụ giai 
đoạn giáp vụ cần giải phóng đất cấy lúa xuân.

- Tăng cường chỉ đạo mở rộng các mô hình sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ, 
mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa, tập trung.

* Riêng đối với các xã Đức Chính, Cẩm Văn, Định Sơn: chỉ đạo HTX 
DVNN tăng cường hướng dẫn, vận động nông dân tham gia thực hiện vùng sản xuất 
rau an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế thực hiện tốt quy trình sản xuất và cam kết đảm 
bảo chất lượng, an toàn và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sản xuất vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, làm giàu cho nông dân. Đề 
nghị các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, 
hướng dẫn nông dân thực hiện, quyết tâm phấn đấu giành thắng lợi vụ đông năm 
2021-2022./.

Nơi nhận:
- Như Kg;
- Sở NN và PTNT (để bc);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị liên quan;
- Đài phát thanh huyện (để tuyên truyền);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Văn Công
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