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BÁO CÁO 

Tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020; sơ kết sản xuất vụ Chiêm 

xuân 2021. Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 583/SNN-TT&BVTV ngày 27/4/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020; sơ 

kết sản xuất vụ Chiêm xuân 2021 và Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 

2021, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau: 

I. TỔNG KẾT SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2020 

1. Tình hình chung 

1.1. Thuận lợi 

- Sản xuất nông nghiệp vụ Mùa, vụ Đông luôn nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành của tỉnh. Huyện ủy, 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch sản xuất và các văn bản chỉ đạo triển khai 

sản xuất theo đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống, mở rộng diện tích lúa 

chất lượng cao áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để chỉ đạo, 

hướng dẫn Nhân dân gieo trồng đạt kế hoạch. Đồng thời, UBND huyện đã 

thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh để triển 

khai các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; các mô hình 

công nghệ cao trong sản xuất... tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu 

tư vào nông nghiệp. 

- Công tác thủy lợi luôn được quan tâm, hệ thống thủy lợi tiếp tục được 

đầu tư, thường xuyên sửa chữa, vệ sinh, khơi thông kênh mương phục vụ sản 

xuất đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của Nhân dân. Cùng với đó, Nhân dân 

trong huyện có kinh nghiệm trong sản xuất, tích cực đầu tư thâm canh, chăm 

sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi một cách kịp thời đảm bảo an 

toàn cho sản xuất.  

 1.2. Khó khăn 

- Công tác chỉ đạo sản xuất ở một số xã, thị trấn còn chưa thực sự quyết liệt 

để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nên kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 

có những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Cùng với đó là giá vật tư đầu vào luôn 

biến động ở mức cao trong khi giá nông sản không tăng, thị trường tiêu thụ sản 
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phẩm gặp khó khăn. Nguồn lao động nông nghiệp giảm do chuyển đổi sang 

ngành nghề khác. 

  - Thời tiết ở các vụ Mùa, vụ Đông luôn diễn biến phức tạp, bất thường 

như nắng nóng cục bộ, áp thấp nhiệt đới, mưa bão, giông lốc... đã gây ngập úng 

trên 181,49 ha lúa, ngô rau màu; 68 lồng cá bị thiệt hại... 

2. Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 

2.1. Kết quả công tác chỉ đạo 

Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2020 đã được Huyện ủy, UBND huyện đặt 

quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: 

UBND huyện đã ban hành các văn bản: Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 

08/5/2020 về sơ kết vụ Chiêm Xuân 2019-2020 và triển khai kế hoạch vụ Mùa, 

vụ Đông năm 2020 cùng các văn bản để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm đất phục 

vụ sản xuất. UBND huyện đã yêu cầu các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn chủ động, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu 

vụ như: Chuẩn bị đủ giống đảm bảo cơ cấu và chất lượng, cung cấp đủ nước 

phục vụ đổ ải và tưới dưỡng, đẩy nhanh tiến độ làm đất, chỉ đạo Nhân dân gieo 

mạ đúng khung lịch thời vụ; tăng cường đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đẩy mạnh 

áp dụng TBKH mới, mở rộng diện tích thâm canh lúa chất lượng cao theo 

phương pháp cải tiến (SRI), tăng cường công tác dự tính, dự báo để phòng trừ 

sâu bệnh hại; tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển giao 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản 

xuất theo hướng hàng hóa và liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm theo chuỗi giá trị mang lại thu nhập cao. 

2.2. Kết quả sản xuất vụ Mùa 

Tổng diện tích gieo trồng: 1.187,55  ha đạt 106,03% KH, trong đó:  

+ Cây lúa: 433,43 ha đạt 101,98% KH, năng suất đạt 60,3 tạ/ha, sản lượng 

đạt 2613,8 tấn. 

+ Cây ngô: 426,12 ha đạt 101,7% KH, năng suất đạt 55,1 tạ/ha, sản lượng 

đạt 2.347,2 tấn.  

+ Rau màu, đậu đỗ và các loại cây trồng khác: 328 ha.       

2.3. Kết quả sản xuất Vụ Đông 

- Tổng diện tích gieo trồng: 1.072,5  ha đạt 102,15% KH, trong đó:  

+ Cây ngô: 595,5 ha đạt 99,26% KH, năng suất đạt 53,4 tạ/ha, sản lượng 

đạt 3.178 tấn.  

+ Rau màu, đậu đỗ và các loại cây trồng khác: 477 ha. 
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3. Đánh giá chung 

Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2020 đã được Huyện ủy, UBND huyện quan 

tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn chủ động, tập 

trung cao độ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu vụ như: Chuẩn bị 

đủ giống đảm bảo cơ cấu và chất lượng, cung cấp đủ nước phục vụ đổ ải và tưới 

dưỡng, đẩy nhanh tiến độ làm đất, chỉ đạo Nhân dân gieo mạ đúng khung lịch 

thời vụ; tăng cường đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đẩy mạnh áp dụng TBKH 

mới, mở rộng diện tích thâm canh lúa chất lượng cao theo phương pháp cải tiến 

(SRI), tăng cường công tác dự tính, dự báo để phòng trừ sâu bệnh hại; tiếp tục 

tuyên truyền, khuyến cáo Nhân dân thực hiện bón phân NPK khép kín, cố gắng, 

nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng mức đầu tư sản xuất, tăng diện tích sản xuất 

các loại cây trồng có năng suất chất lượng cao.  

Tuy nhiên, sản xuất vụ Mùa, vụ Đông còn một số tồn tại, hạn chế như: diện 

tích một số cây trồng chính có xu hướng giảm do công tác chỉ đạo, tuyên truyền 

gieo cấy ở một số cơ sở chưa sát sao, quyết liệt, thường phó mặc về chỉ đạo sản 

xuất nông nghiệp cho các HTX-NN và tổ khuyến nông; một số người dân có xu 

hướng chuyển đổi cây trồng sang những cây có giá trị cao...; mặt khác, do áp lực 

thời vụ lớn, chi phí sản xuất cao, năng suất vụ thường không cao; điều kiện thời 

tiết diễn biến phức tạp (nắng nóng, mưa dông, lũ, áp thấp nhiệt đới, bão gây ngập 

úng...), nguồn lao động trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp đã giảm mạnh do các 

lao động đã chuyển ngành sang nghề khác với thu nhập cao hơn. 

II. SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2021 

Sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2021, với sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy. 

UBND huyện tích cực chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động về 

nguồn nước phục vụ làm đất, đổ ải, công tác cung ứng giống, vật tư nông nghiệp 

phục vụ sản xuất được đảm bảo; cùng với đó, thời tiết sau gieo trồng tương đối 

thuận lợi cho quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng; đặc biệt cây lúa sinh 

trưởng nhanh, đẻ nhánh tập trung và đồng đều, nhánh hữu hiệu cao. Công tác 

phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột tập trung được triển khai thực hiện sớm, kịp thời. 

Tuy nhiên, diễn biến thời tiết bất thường đã xuất hiện một số diện tích lúa 

bị nhiễm nhẹ và cục bộ các bệnh: Bạc lá, Khô vằn...Dịch bệnh Covid-19 đã làm 

hạn chế các hoạt động sản xuất nông nghiệp dẫn đến giá các loại vật tư đầu vào 

ở mức cao trong khi giá nông sản có xu hướng giảm đã hạn chế khả năng tái đầu 

tư thâm canh của Nhân dân. 

1. Sơ bộ kết quả sản xuất vụ Chiêm xuân 2021 

1.1. Công tác chỉ đạo 

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân 

2021 cụ thể: Kế hoạch số 1705/KH-UBND ngày 04/12/2020 về sản xuất vụ 

Chiêm Xuân năm 2021; Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 22/02/2021 về diệt 
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chuột tập trung vụ Chiêm Xuân năm 2021; Phương án số 44 ngày 13/01/2021 về 

phòng chống sinh vật gây hại vụ Xuân cùng các các văn bản về phòng chống rét 

đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; chỉ đạo các đơn vị trong khối 

nông nghiệp và UBND xã, thị trấn thực hiện các công tác chăm sóc mạ và lúa 

mới cấy ngay từ đầu vụ cùng các cây trồng khác. Đồng thời, theo dõi sát lịch xả 

nước từ Hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động lấy nước đổ ải và gieo cấy phục vụ 

sản xuất có hiệu quả; đồng thời chuẩn bị các phương án khắc phục hạn hán, 

ngập úng có thể xảy ra; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và mức độ an toàn 

của các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2021; có phương án xử lý 

và khắc phục những sự cố, hư hỏng của các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn 

công trình mưa bão và chủ động xây dựng các phương án cấp, dẫn nước đảm 

bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất vụ Chiêm xuân 2021.  

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sản xuất vụ 

Chiêm Xuân 2021 gắn với kế hoạch sản xuất các vụ khác trong năm để tạo 

thành chuỗi luân canh hợp lý, vụ trước tạo điều kiện cho sản xuất ở vụ sau; mở 

rộng tối đa diện tích lúa chất lượng cao; xây dựng phương án sử dụng nguồn 

nước tiết kiệm cho cả vụ, nạo vét cửa khẩu trạm bơm, kênh mương nội đồng, tu 

sửa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, gia cố các cống, đập, phai dâng... để khai thác 

tối đa, quản lý chặt chẽ, hiệu quả mọi nguồn nước; chủ động chuyển trồng màu 

đối với các diện tích cấy lúa trên đất cao hạn không có nguồn nước. Tiếp tục 

tuyên truyền thực hiện các mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ 

sản phẩm dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tăng cường công 

tác kiểm tra chất lượng giống, phân bón, vật tư nông nghiệp; làm tốt công tác dự 

tính, dự báo, phòng trừ dịch bệnh, chuột hại trên cây trồng, vật nuôi kiên quyết 

khống chế không để dịch lây lan, bùng phát... 

1.2. Kết quả sản xuất 

Vụ Chiêm Xuân toàn huyện gieo trồng: 3.871,2/3.770 ha, đạt 103% so với 

kế hoạch, trong đó:  

- Diện tích cây lúa: 2.491,4 đạt 100,8% kế hoạch, trong đó, diện tích lúa 

chất lượng cao: 2.190 ha chiếm 87,9% tổng diện tích gieo cấy (lúa J02: 1868 ha). 

Diện tích SRI 1.500 ha (toàn phần 300ha). Năng suất bình quân ước đạt 67,6 

tạ/ha, sản lượng ước đạt 16.831,3 tấn. 

- Diện tích cây ngô là 514,1 ha, đạt 102,8% kế hoạch, năng suất bình quân 

ước đạt 56,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2.922,3 tấn. 

- Diện tích cây lạc 152,7 ha, đạt 102% kế hoạch. 

- Diện tích cây sắn 252,5 ha, đạt 101% kế hoạch. 

- Rau màu, đậu đỗ và các loại cây trồng khác: 460,5 ha đạt 115% so với 

kế hoạch.  

(chi tiết có các biểu kèm theo) 
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- Diện tích cây Bưởi hiện có trên địa bàn là 205 ha, trong đó: diện tích 

trồng mới là 02 ha (diện tích trồng rải rác trong dân).  

- Diện tích cây chè hiện có trên địa bàn là 265ha, trong đó diện tích cho sản 

phẩm là 253 ha. 

1.3. Đánh giá  

* Tích cực 

- Các đơn vị trong khối nông nghiệp đã phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tích cực bám sát cơ sở để nắm bắt, hướng dẫn nhân dân chuẩn bị tốt các 

điều kiện phục vụ sản xuất như: điều tiết nước, giống, vật tư nông nghiệp...; chủ 

động các biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết; hướng dẫn 

các biện pháp kỹ thuật chăm sóc mạ, lúa mới cấy, lúa và các cây trồng khác,  

phòng trừ sâu, bệnh và chuột gây hại đảm bảo an toàn cho sản xuất, kịp thời 

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nên sản xuất vụ Chiêm xuân cơ bản đạt và 

vượt kế hoạch đề ra. 

- Vụ Chiêm xuân 2021 đã có sự chuyển dịch rất tích cực là năm có diện 

tích lúa chất lượng cao đạt 2.190 ha chiếm 87,9% diện tích gieo cấy (trong đó lúa 

J02: 1.868ha), Nhân dân đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. 

Công tác khuyến nông, BVTV được tăng cường, đảm bảo an toàn cho sản xuất. 

Chính vì vậy giá trị sản xuất sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ.  

* Hạn chế 

- Vẫn còn tình trạng nhân dân thực hiện gieo cấy trước khung lịch thời vụ, 

sử dụng các giống lúa thuần ngắn ngày gieo vào trà xuân sớm, chưa áp dụng triệt 

để các tiến bộ kỹ thuật mới, chăm sóc không đúng quy trình bón phân không cân 

đối đặc biệt là bón đón đòng muộn. Một số địa phương, công tác chỉ đạo sản xuất, 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân chưa được thường xuyên.  

- Giá cả vật tư, phân bón, cây, con giống tăng trong khi đó giá sản phẩm 

nông, lâm nghiệp có xu hướng giảm do vậy việc đầu tư thâm canh theo hướng 

hàng hóa còn hạn chế. Các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo 

chuỗi giá trị còn ít. 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA, VỤ ĐÔNG NĂM 2021 

1. Chỉ tiêu kế hoạch 

1.1. Vụ Mùa 

Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa phấn đấu đạt: 1.170 ha, trong đó: 

- Cây lúa: 400 ha, năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 2.200tấn. 

- Cây ngô: 440 ha, năng suất 52 tạ/ha, sản lượng 2.288tấn. 
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- Cây rau màu, đậu đỗ và các loại cây trồng khác: 330 ha. 

1.2. Vụ Đông 

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông phấn đấu đạt: 1.050 ha, trong đó: 

- Cây ngô: 600 ha, năng suất 53 tạ/ha, sản lượng: 3.180 tấn. 

- Cây rau màu, đậu đỗ và các loại cây trồng khác: 450 ha. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

2. Các giải pháp chủ yếu 

2.1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tổ chức thực hiện tốt Kế 

hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; Phân công cán bộ thường xuyên 

bám sát, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo ở cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, theo dõi, 

phản ánh kịp thời diễn biến của thiên tai (hạn hán, mưa, lũ, nắng nóng, dông, 

lốc...), tình hình dịch bệnh để nhân dân biết và thực hiện nhằm giảm thiệt hại do 

thiên tai.  

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất nông 

nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để kịp thời nắm bắt chỉ đạo thực 

hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất. Khẩn trương xây dựng kế hoạch sản xuất vụ 

Mùa, vụ Đông bám sát tình hình, phù hợp với thực tế phấn đấu gieo trồng hết 

diện tích theo kế hoạch. Tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân để cho thuê 

đất, tích tụ, dồn đổi ruộng đất để tập trung sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng 

các mô hình sản xuất theo liên kết chuỗi gắn với bao tiêu sản phẩm có giá trị hàng 

hóa cao. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tiến độ sản xuất, tình hình thiên tai, 

dịch bệnh một cách chính xác, kịp thời để công tác chỉ đạo điều hành từ huyện 

đến cơ sở đảm bảo sự thống nhất. 

2.2. Công tác dịch vụ 

Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động 

kết nối, liên kết với các công ty, đơn vị cung ứng giống, vật tư nông nghiệp cùng 

các dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, 

ổn định sản xuất, giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, tiếp tục 

công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT mới, xây 

dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 

cho nhân dân để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. 

2.3. Công tác quản lý nhà nước 
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- Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan và 

UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra cơ sở, nắm bắt tình hình để chỉ đạo sản 

xuất đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo gieo trồng hết diện tích kế hoạch vụ Mùa, 

vụ Đông.  

- Trạm Khuyến nông huyện tăng cường công tác tuyên truyền chuyển 

giao các tiến bộ KHKT mới, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản 

xuất; Thực hiện liên kết để cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đảm 

bảo chất lượng phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Trạm Trồng trọt và BVTV huyện chủ động tăng cường công tác dự tính, 

dự báo tình hình sâu bệnh, bám sát đồng ruộng, kịp thời có các biện pháp phòng 

trừ sâu, dịch bệnh hại; Phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện quản lý tốt các hộ 

kinh doanh thuốc BVTV, tổ chức tập huấn, ký cam kết theo quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị UBND tỉnh ủy quyền và hỗ trợ kinh phí cho các huyện Thanh 

Thủy chủ động thực hiện các dự án, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ sinh học để tạo những sản phẩm hàng hóa sạch... phục 

vụ nhu cầu phát triển du lịch, dịch vụ.  

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường nguồn lực đầu tư cho 

ngành nông nghiệp để xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo, nâng cấp các cơ sở hạ 

tầng như thủy lợi, giao thông nội đồng, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao...để đảm bảo an toàn công trình PCTT và nâng cao năng lực tưới tiêu phục 

vụ sản xuất nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.  

Trên đây là báo cáo tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020; sơ kết 

sản xuất vụ Chiêm xuân 2021 và Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 

2021, UBND huyện trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT tỉnh Phú Thọ; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, 

Trạm Khuyến nông, Trạm trồng trọt và BVTV; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tân 
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