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KẾ HOẠCH 

Sản xuất nông nghiệp năm 2023 

 

Năm 2022, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như: Giá vật tư 

phân bón tăng cao, sâu bệnh gây hại, cuối vụ Xuân ảnh hưởng của đợt mưa giông 

đã làm chậm tiến độ thu hoạch lúa vụ Xuân, kéo theo tiến độ gieo cấy lúa vụ Hè 

thu chậm thời vụ. Tuy nhiên, nhờ công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp được thực 

hiện kịp thời, hiệu quả nên các chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng các loại 

cây trồng đều vượt kế hoạch HĐND thị xã giao; lĩnh vực chăn nuôi, xây dựng mô 

hình đạt được kết quả khởi sắc. 
 

Phần thứ nhất 

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022 

 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

 - UBND thị xã xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022 và triển 
khai sớm đến các đơn vị; đồng thời giao chỉ tiêu định hướng về sản xuất nông 
nghiệp năm 2022 cho các phường, xã. 

 - Ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND thị 
xã về thành lập BCĐ sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh cho cây 
trồng, vật nuôi năm 2022. 

- Ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND thị xã 
về thành lập các tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp và 
phòng trừ bệnh đạo ôn vụ Xuân năm 2022. 

 - Trong quá trình chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, UBND thị xã đã ban hành 13 
văn bản chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (trong đó có: 03 công điện và 7 công văn); 
ngoài ra Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về 
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

 2. Kết quả sản xuất 

2.1. Trồng trọt 

a. Cây lúa: Tổng diện tích lúa cả năm 2.866,5 ha/2.470 ha KH, đạt 116,05% 
kế hoạch và bằng 98,5% so với cùng kỳ năm 2021; Năng suất trung bình: 52,29 
tạ/ha/48,2 tạ/ha KH; đạt 108,5% kế hoạch; bằng 96,3% so với cùng ky năm 2021. 
Sản lượng đạt 14.989 tấn, đạt 122,5% kế hoạch; bằng 94,95% so với cùng kỳ năm 
2021; trong đó: 

- Vụ Xuân: 

+ Diện tích lúa 1.599,5 ha/1430 ha KH, đạt 111,9% kế hoạch và bằng 99,6% 
so với vụ xuân 2021; 
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+ Năng suất: 59,4 tạ/ha/55 tạ/ha KH; đạt 108% kế hoạch; bằng 96,6% so với 
vụ Xuân năm 2021. 

+ Sản lượng đạt 9.502 tấn, đạt 120,8% kế hoạch; bằng 96,2% so với vụ Xuân 
2021. 

- Vụ Hè thu: 

+ Diện tích: 1.267,1 ha/1.040 ha, đạt 121,8% kế hoạch; bằng 97,2% so với 
cùng kỳ năm 2021. 

+ Năng suất: 43,31 tạ/ha, đạt 103,1% kế hoạch; bằng 95,6% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

+ Sản lượng: 5.487 tấn/4.368 tấn, đạt 125,61% kế hoạch; bằng 92,84% so với 
cùng kỳ năm 2021. 

- Chỉ đạo xây dựng được một số mô hình áp dụng giống lúa mới dưới dạng 
cánh đồng mẫu (1 giống, 1 thời vụ, 1 quy trình) gắn với thực hiện theo Nghị định 
số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng 
lúa với tổng diện tích 212ha tương đương với lượng giống 14.913kg gồm các 
giống mới như: VNR20, BT09, Bắc Thịnh, Bắc Hương 9, LP5, Hà Phát 3. Qua 
đánh giá và thực tế trên đồng ruộng cho thấy các giống lúa mới đều cho năng suất 
cao, ít sâu bệnh, được nhân dân đánh giá cao, trong đó một số giống có tiềm năng 
năng suất cao và có mở rộng diện tích trong thời gian tới như: VNR20, Hà Phát 3, 
Bắc Thịnh. 

- Diện tích lúa gieo thẳng chiếm tỷ lệ trên 98% tổng diện gieo cấy, góp phần 
đẩy nhanh thời vụ và tiết kiệm nhân công. 

- Thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn được 44 ha, bước đầu 
mang lại hiệu quả tích cực và được nhân dân đồng tình cao. 

b. Cây lạc: Diện tích gieo trỉa đạt 11,7ha (đạt 106% so với KH); Năng suất đạt 
24,39 tạ/ha (đạt 93,38% so với KH); Sản lượng 28,54 tấn (đạt 105% so với KH). 

c. Rau đậu các loại: Diện tích: 181,06ha, đạt 100% kế hoạch; năng suất 
64,89 tạ/ha, đạt 92,7% KH; sản lượng 1.178,4 tấn, đạt 93,45% KH. 

2.2. Chăn nuôi - Thú y 

a. Về tổng đàn gia súc, gia cầm:  

- Tổng đàn trâu, bò 1.589 con (đàn trâu 473 con, đàn bò: 1.116 con), đạt 
92% kế hoạch năm 2022 và tăng 3,4 so với cùng kỳ năm 2021). 

-  Đàn lợn: Tổng đàn lợn 2.942 con, bằng 79,5% so với kế hoạch năm 2022 và 
bằng 67,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Đàn gia cầm, thủy cầm: 123.449 con (đàn gà: 96.107 con, đàn thủy cầm 
27.342 con), đạt 63,3% kế hoạch và bằng 63% so với cùng kỳ năm 2021. 

b. Về công tác thú y: 

- Ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 
năm 2022. 

- Tổ chức rà soát các hộ nuôi trồng thủy sản, làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ 
liệu nuôi trồng thủy sản. 
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- Triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm đặc biệt là các bệnh: Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; bệnh Dịch tả 
lợn Châu Phi, bệnh Lở mồm long móng gia súc. 

- Tham mưu UBND thị xã trích ngân sách thị xã hỗ trợ 26.000 đồng/liều vắc 
xin tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trâu bò. 

- Tổ chức tập huấn công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia 
cầm đợt 1 năm 2022 và phổ biến chính sách hỗ trợ trên lĩnh vực chăn nuôi thú y 
theo Nghị quyết số 51/2021 của HĐND tỉnh cho 32 người tham dự 

- Tổ chức ra quân triển khai tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 
năm 2022, kết quả đạt được như sau: 

 + Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò 933 con/1.182 con trâu, bò đạt 78,93%  
kế hoạch; 

+ Vắc xin LMLM trâu bò:  1.133 con/1.182 con, đạt 95,85 % kế hoạch, Vắc 
xin đã nhận 1.200 liều; 

+ Vắc xin THT trâu, bò: 401 con/ 1.182 con, đạt tỷ lệ 33,93% kế hoạch; 

+ Vắc xin Dại chó: 2.458 con/2.495 con, đạt tỷ lệ 98,52% kế hoạch; 

+ Vắc xin Dịch tả, Tụ huyết trùng tiêm cho đàn lợn: 1.394 con/1776 con, 
đạt tỷ lệ 78,5% kế hoạch;  

+ Vắc xin cúm gia cầm H5N1 tiêm cho đàn vịt: 1.900 con/12.550 con, đạt 
15,6% kế hoạch.  

c. Về thủy sản: 

- Ban hành và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2022. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh 
cho các ao nuôi; hướng dẫn đắp bờ giữ nước, vây lưới để hạn chế thiệt hại do mưa 
lũ gây ra; 

- Tiếp tục triển khai thường xuyên Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 
11/10/2018 của UBND tỉnh về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất 
độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái 
tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho người nuôi trồng thủy sản các quy định 
đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong nuôi trồng thủy sản các 
quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản 
theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông 
tư số 17/2018/TTBNNPTNT ngày 17/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản, như: Mô hình 
nuôi lươn không bùn đã nhân rộng thêm 05 mô hình, mô hình nuôi ốc biêu đen đã 
nhân rộng thêm 03 hộ. 

2.3. Về lĩnh vực lâm nghiệp - phòng chống thiên tai 

- Thực hiện bảo vệ và chăm sóc tốt 1.256,6 ha rừng hiện có, thường xuyên 
tuyên truyền nêu cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống cháy rừng 
trên mọi phường tiện thông tin đại chúng. 
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- Tham mưu UBND thị xã phê duyệt báo cáo theo dõi diễn biến rừng và 
công bố hiện trạng rừng trên địa bàn năm 2021. 

- Tổ chức phát động và triển khai tết trồng cây đầu xuân Nhâm Dần năm 
2022, kết quả đã trồng được 680 cây phân tán, tăng 13,3% so với Kế hoạch, gồm 
các loại cây: Sấu, Lát hoa, Xà cừ; ngoài ra còn trồng được 5.000 cây keo tai tượng. 

 - Tổ chức tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 
2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

- Chỉ đạo các phường, xã, chủ rừng lập các chốt kiểm soát người tại các cửa 
rừng, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn cao điểm nắng 
nóng, nhờ đó năm 2022 trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xẩy ra. 

- Triển khai các văn bản về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn năm 2022, như: Thành lập Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực, các tiểu ban; 
đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai thực hiện. 

2.4. Về lĩnh vực thủy lợi, giao thông nội đồng và diệt chuột 

- Phát động phong trào toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng 
phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022. Kết quả: Đào đắp 21.455 m

3
 đất, nạo vét 85,6 km 

kênh mương; đã xây dựng mới 1,240 km kênh mương, nâng cấp sữa chữa 19 trạm 
bơm và huy động 12.500 ngày công. 

- Triển khai rà soát đánh giá hiện trạng tài sản các công trình thủy lợi trên 
địa bàn do địa phương quản lý, sử dụng; rà soát đánh giá công trình hồ đập xuống 
cấp, hư hỏng trình hỗ trợ khắc phục. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đánh bắt chuột bảo vệ mùa màng, 
trong tháng 10 - 11 năm 2022 đã có thương lái thu mua chuột sống với giá từ 40.000 
- 55.000 đồng/kg chuột, đây là tín hiệu tốt để hạn chế chuột gây hại. 

2.5. Chương trình nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

2.5.1. Chương trình Nông thôn mới 

- Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã Thuận Lộc đã xây dựng và đi vào 
hoạt động 06 mô hình, gồm: 01 mô hình chăn nuôi bò 3B tập trung quy mô 100 
con/trại, 04 mô hình nuôi lươn không bùn quy mô 15.000 con, 01 mô hình nuôi ốc 
bươu thương phẩm; đồng thời thành lập và ra mắt 01 THT nuôi lươn không bùn xã 
Thuận Lộc. 

- Tổ chức rà soát, đăng ký xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ 
gia đình cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người tàn tật, hộ chính sách kết 
quả có 81 hộ đăng ký xây dựng công trình trong năm 2022. 

- Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thành 03 khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 
2022, gồm: Thôn Chùa, thôn Phúc Thuận và thôn Tân Hòa. 

- Về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội:  

+ Hoàn thành xây dựng Hạ tầng khu dân cư thôn Tân Hòa với tổng mức đầu 
tư 3,7 tỷ đồng. 

+ Khởi công xây dựng các công trình: Xây dựng nhà bếp và các phòng chức 
năng, xây nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Thuận Lộc có 
tổng mức đầu tư 14,3 tỷ đồng; Hệ thống đường giao thông, mương thoát nước khu 
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dân cư thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc có tổng mức đầu tư 4,0 tỷ đồng; Mương 
tiêu úng, chống ngập lụt tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc có chiều dài 1,2km 
với tổng mức đầu tư 2,8 tỷ đồng; Khởi công xây dựng 6/14 công trình chỉnh trang 
đô thị đường giao thông năm 2022 với chiều dài 1,2km. 

2.5.2. Chương trình OCOP 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các phường, xã tăng cường tuyên truyền, khảo 
sát đăng ký ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2022; kết quả đã lựa chọn 03 ý tưởng 
sản phẩm được UBND tỉnh chấp thuận triển khai xây dựng phương án sản xuất 
kinh doanh. Cuối năm 2021 có 02 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên (miến 
gạo Việt Kiên 3 sao, rượu Goldend rai 4 sao). 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ cơ sở có sản phẩm tham gia Chương trình 
OCOP xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, hồ sơ sản phẩm, nhà xưởng, hoàn 
thiện các tiêu chí sản phẩm để đề xuất đánh giá, phân hạng sao vào cuối năm 
2022. 

3. Kết quả hoạt động quản lý nhà nước, sự nghiệp và dịch vụ 

3.1. Công tác quản lý chất lượng VTNN, ATVSTP 

- Ban hành kế hoạch và thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc kinh doanh 
hàng hóa vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo 
Thông tư 38/2018/TT-BNN của Bộ NN&PTNT; kết quả đã kiểm tra 32/32 cơ sở 
kinh doanh hàng hóa VTNN trước mỗi vụ sản xuất. 

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định cấp 05 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm trên lĩnh vực nông nghiệp. 

- Phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng xử phạt vi phạm hành chính cơ sở 
kinh doanh giò chả Nguyễn Văn Tuấn phường Bắc Hồng số tiền 3,5 triệu đồng. 

- Tiếp tục làm tốt công tác  kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ tại Lò 
giết mổ gia súc tập trung, đảm bảo tỷ lệ gia súc được đưa vào lò giết mổ, kiểm 
soát giết mổ đạt tỷ lệ trên 97%. 

3.2. Công tác phát triển mô hình và ứng dụng khoa học công nghệ 

- Thực hiện sản xuất trình diễn các giống lúa mới: giống lúa lai MHC2, 
giống lúa thuần Hà Phát 3, HD11; Với quy mô diện tích 5ha. Qua kết quả theo 
giỏi đánh giá các giống lúa mới, bước đầu nhận thấy có nhiều ưu điểm: các giống 
lúa mới sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, chất lượng khá, năng suất cao 
hơn 5 - 10% so với các giống truyền thống đang sản xuất trên địa bàn.  

+ Trong đó giống lúa Hà phát 3 và giống lúa lai MHC2 có triển vọng mở 
rộng sản xuất trong thời gian tới; 

+ Giống lúa HD11 tuy chất lượng gạo tốt, tiềm năng năng suất khá tuy 
nhiên có nhược điểm là giống nhiểm đạo ôn, vì vậy không khuyến cáo đưa vào sản 
xuất đại trà; 

- Mô hình trồng ổi Lê Đoài Loan, quy mô 600 cây với diện tích 6.000 m
2
, 

tại xã Thuận Lộc. Kết quả cây ổi sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến sẽ cho năng 
suất 25-30 kg/cây/năm, doanh thu 375-450 triệu đồng/ha, lợi nhuận 200-250 triệu 
đồng/ha, lợi nhuận gấp 5-10 lần trồng lúa; 
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- Mô hình ứng dụng vi sinh IMO xử lý rác thải, nước thải: Đã tổ chức 09 
cuộc tập huấn cho 500 hộ dân của 5/6 phường, xã về quy trình phân loại rác thải 
và sử dụng men vi sinh ủ rác thải làm phân hữu cơ, nuôi giun quế và hỗ trợ 1.000 
lít vi sinh IMO cho các hộ dân để xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt. 

4. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển nông nghiệp 

- Triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định 
số 62/2019/NĐ-CP, kết quả năm 2022, phân bổ được 1.606.000.000 đồng kinh phí 
hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa cho các phường, xã. 

- Thưởng sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3, 4 sao số tiền 120.000.000 đồng. 

- Nghiệm thu chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND ngày 
22/12/2020 của HĐND thị xã (6 tháng cuối năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022) 
với số tiền là 1.540.728.000 đồng. 

- Cấp cho Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN thực hiện các mô hình ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2022 với số tiền 90.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ cho người dân chăn nuôi trâu, bò mua vắc xin viêm da nổi cục với 
kinh phí 24.440.000 đồng. 

Tổng số tiền hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân là: 3.381.168.000 đồng. 

II. HẠN CHẾ,  KHÓ KHĂN  

1. Một số hạn chế, khó khăn 

- Việc chấp hành lịch thời vụ trong vụ Hè thu chưa nghiêm như: Gieo cấy 
muộn, cơ cấu các giống lúa dài ngày dẫn đến lúa vụ Hè thu thu hoạch muộn, kéo 
dài, nguy cơ rủi ro cao cho sản xuất lúa như các phường: Nam Hồng, Đậu Liêu. 

- Vụ Xuân các đơn vị đang sản xuất nhiều giống lúa (14 giống trên toàn thị 
xã), trong đó phường Đức Thuận và xã Thuận Lộc sản xuất nhiều giống lúa nhất 
(7 giống lúa/vụ). Diện tích sản xuất lúa dài ngày (IR1820) vẫn còn 82,39 ha tại 
phường Đức Thuận và Trung Lương. 

- Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại ở một số địa phương như: Đức Thuận, 
Trung Lương... nên có ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Xuân. 

- Lúa vụ Xuân trổ đồng loạt, tập trung từ ngày 24/4 - 10/5 đúng lịch thời vụ; 
tuy nhiên từ ngày 01 - 03/5, nhiệt độ xuống thấp, có mưa, trong đó ngày 01/5 có 
mưa giông, gió giật mạnh làm 30 ha lúa tại các phường: Đậu Liêu, Trung Lương, 
Đức Thuận bị đổ rạp và ảnh hưởng lớn đến quá trình lúa trổ bông. 

- Bệnh lỡ mồm long móng vẫn xuất hiện trên đàn trâu, bò; Tỷ lệ tiêm phòng 
cho đàn gia súc, gia cầm không đạt kế hoạch đề ra. 

2. Những nguyên nhân chính 

- Giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao nên nhiều hộ dân 
không mạnh dạn đầu tư sản xuất. 

- Giai đoạn lúa trổ bông thời tiết chịu ảnh hưởng các đợt không khí lạnh bổ 
sung, gây mưa ẩm tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên diện rộng.  
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- Công tác tổ chức phòng trừ bệnh đạo ôn tại một số địa phương và người 
dân chưa thực sự quyết liệt, trong quá trình xử lý thuốc chưa tuân thủ nguyên tắc 
“4 đúng” về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.   

- Tâm lý người dân đang còn tư duy “Lúa vụ Xuân để ăn cả năm” dẫn đến 
thiếu quyết liệt trong áp dụng giải pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật xử lý bệnh 
đạo ôn giai đoạn trên cổ bông; sản xuất giống ngoài cơ cấu mẫn cảm với bệnh đạo 
ôn.  

- Cán bộ phụ trách thú y ở phường, xã chủ yếu là kiêm nhiệm, nhiều đồng chí 
có chuyên môn chưa phù hợp với nhiệm vụ được giao; ý thức phòng chống dịch của 
người chăn nuôi chưa cao nên gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

Phần thứ hai 

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023 
 

I. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

 - Sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn luôn được cấp ủy, chính quyền 

các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giành nguồn lực ưu tiên. 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết tích tụ, tập trung ruộng đất 

tạo động lực thu hút doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất. 

 - Năm 2023, Trung ương, tỉnh sẽ có các chính sách kích cầu, hỗ trợ đẩy mạnh 

sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. 

 2. Khó khăn 

- Tình hình diễn biến của thời tiết ngày càng cực đoan, dịch bệnh trên cây 

trồng vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng không nhỏ đến 

việc thực hiện kế hoạch sản xuất và tâm lý người dân. 

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã ngày càng bị thu hẹp, 

quỹ đất giành cho phát triển nông nghiệp còn ít, nhiều diện tích đã được quy hoạch 

thành các khu vực sản xuất công nghiệp, đô thị, dịch vụ nên khó kêu gọi, thu hút 

các dự án đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. 

- Giá cả các vật tư đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu còn ở 

mức cao; trong khi giá cả một số loại nông sản, giá lợn hơi, bò, gia cầm tiếp tục 

giảm sâu, tiêu thụ khó khăn. 

 II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU 

1. Trồng trọt: 

- Cây lúa: Diện tích cả năm 2.800,8 ha x 50,29 tạ/ha = 14.086 tấn;  

+ Vụ Xuân: Diện tích 1.565,8 ha x 57,06 tạ/ha = 8.934,4 tấn; 

+ Vụ Hè thu: Diện tích: 1.235 ha x 41,71 tạ/ha =5.151,6 tấn; 
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- Cây lạc: Diện tích: 8 ha x 24 tạ/ha = 19,2 tấn; 

- Rau đậu các loại: Diện tích: 167 ha  x 63,05 tạ/ha = 1.052,9 tấn. 

- Tiếp tục thực hiện việc phá bỏ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn quy mô tối 

thiểu 05 ha/vùng. 

- Chỉ đạo các đơn vị quy hoạch thành các vùng sản xuất tập trung (một loại 

giống, một thời vụ) có quy mô từ 2 ha/vùng trở lên, thực hiện theo Nghị quyết số 

62/2019/NĐ-CP. 

2. Chăn nuôi: Tổng đàn duy trì thường xuyên có: 

- Đàn trâu, bò: 1.705 con, trong đó: đàn trâu 495 con, đàn bò 1.210 con. 

- Đàn lợn: Tổng đàn 3.550 con (trong đó đàn lợn nái: 900 con). 

- Tổng đàn gia cầm: 134.500 con (đàn gà  105.000 con; đàn vịt 29.500 con). 

3. Nuôi trồng thủy sản: 

- Diện tích nuôi trồng 70 ha, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt 270 tấn. 

- Xây mới và nhân rộng một số mô hình nuôi trồng thủy sản, như: Mô hình 

nuôi ốc bươu đen; nhân rộng mô hình nuôi lươn không bùn … 

4. Lâm nghiệp: 

- Trồng cây xanh trên các trục đường chính đã có quy hoạch và trong công 

sở; trồng mới 1.000 cây phân tán các loại. 

- Bảo vệ tốt diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có 1.759,8 ha (trong đó 

diện tích có rừng 1.256,6 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 64,5 ha). 

5. Thủy lợi: Sửa chữa, nạo vét kênh mương, tu sửa các trạm bơm điện và 

làm đường cấp phối nội đồng.  

(chỉ tiêu cụ thể có các phụ biểu kèm theo). 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2023 

1. Nhận định thời tiết từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023 

- Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, dự báo trạng thái La Nina tiếp tục 

duy trì từ nay đến tháng 01/2023 với xác xuất 80-90%, khả năng tiếp tục duy trì 

đến tháng 02-03/2023 với xác suất khoảng 50-60%, sau đó chuyển dần sang trạng 

thái trung tính.  

- Tại Hà Tĩnh từ tháng 12, không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ, đề 

phòng các đợt không khí lạnh mạnh gây rét kéo dài từ giữa tháng 12 đến tháng 2; 

khả năng đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của vụ Đông - Xuân 2022 - 2023 xuất hiện 

sớm hơn so với TBNN (TBNN ngày 24 - 25/12).  

- Nền nhiệt độ vụ Đông xuân 2022 - 2023 khả năng thấp hơn đến xấp xỉ 

TBNN. Nhiệt độ trung bình tháng 11 và tháng 12/2022 ở các khu vực trong tỉnh 

xấp xỉ đến thấp hơn một ít so với TBNN. Từ tháng 02-04/2023 nền nhiệt độ các 
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khu vực Hà Tĩnh ở mức xấp xỉ TBNN so với cùng kỳ. Đây là điều kiện thuận lợi 

cho cây trồng sinh trưởng, phát triển đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các 

đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. 

2. Chỉ tiêu cụ thể 

- Vụ Xuân: Diện tích 1.565,8 ha x 57,06 tạ/ha = 8.934,4 tấn; 

- Cây lạc: Diện tích: 8 ha x 24 tạ/ha = 19,2 tấn; 

- Rau đậu các loại: Diện tích 90ha x 65 tạ/ha = 585 tấn. 

3. Cơ cấu giống 

- Giống lúa: Không cơ cấu 01 giống quá 30% diện tích gieo, cấy. 

+ Nhóm giống sản xuất đại trà gồm: Xi23, N98, N87, HT1, BT09.  

+ Nhóm giống tiềm năng, triển vọng, sản xuất có kiểm soát gồm: DQ11, 

VNR10, Hà Phát 3, ĐB6, SV181. 

+ Lúa lai: TH3-3, MHC2 định hướng bố trí sản xuất tại các vùng đất tốt, đủ 

nước, thâm canh cao. 

+ Các giống lúa VNR20, HD11, Bắc Thịnh có năng suất cao, nhiễm bệnh đạo 

ôn, đặc biệt là đạo ôn cổ bông (nếu phòng trừ không đúng kỹ thuật khi gặp gió mùa 

gây mưa ẩm cuối vụ). Các địa phương căn cứ vào tiểu khí hậu từng vùng, tập quán 

canh tác để lựa chọn bố trí hợp lý về diện tích sản xuất, đảm bảo 100% diện tích sản 

xuất phải phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông. 

- Giống Lạc: Cơ cấu các giống lạc L14, L18 …. 

- Rau đậu các loại: Dưa chuột, bí xanh, mướp, đậu cove, xà lách, cải các 

loại. Tập trung sản xuất hết diện tích đất vườn hộ và một phần diện tích đất 

chuyên màu; hướng dẫn áp dụng kỹ thuật sản xuất rau theo hướng rau an toàn để 

cung cấp đủ rau trên địa bàn thị xã. 

3. Thời vụ gieo trồng 

3.1. Cây lúa 

Năm 2023, tiết “Đại Hàn” vào ngày 20/01/2023 (29/12/2022 Âm Lịch), đây 

là thời điểm dự báo có tần suất rét đậm cao nhất trong năm; tiết “Lập Xuân” vào 

ngày 04/02/2023 (14/1/2023 Âm lịch); tiết Cốc Vũ bắt đầu từ 20/4/2023 (1/3/2023 

âm lịch), tiết Lập Hạ bắt đầu từ 6/5/2023 (17/3/2023 âm lịch).  

Bố trí lúa trỗ tập trung từ 25/4 đến 30/4, kết thúc trước 5/5. Căn cứ thời 

gian sinh trưởng của từng giống để bắc mạ trong khung thời vụ từ 20/12/2022 - 

8/02/2023. Trong cùng một nhóm giống phải xem xét thời gian sinh trưởng cụ thể 

của từng giống để bố trí gieo cấy hợp lý, giống có thời gian sinh trưởng dài hơn bố trí 

đầu khung thời vụ, giống có thời gian sinh trưởng ngắn hơn bố trí cuối khung thời vụ. 

Căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống lúa để bố trí lịch thời vụ phù 

hợp, định hướng thời vụ từng nhóm giống, cụ thể như sau: 
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Tên giống 
TGST 

(ngày) 

Ngày bắc mạ (ngày) 

 
Ngày cấy (ngày) 

Ngày gieo thẳng 

(ngày) 

Xi23 150-155 
20 - 25/12/2022 

(27/11-03/12/ÂL) 
20-25/01/2023  

Nếp N98, N87, 

DQ11, HT1 
130-135 

10-15/01/2023 

(19-24/12/ÂL) 

05-10/02/2023 

(15-20/012023/ÂL) 

12 - 17/01/2023 

(21-26/12/ÂL) 

Bắc Thịnh, VNR20, 

VNR10, Hà Phát 3, 

HD11, MHC2, ĐB6 

120-125 
26-31/1/2023 

(05-10/01/2023 ÂL) 

12-17/02/2023 

(22-27/01/2023 ÂL) 

29/01-03/02/2023 

(08-13/01/2023 ÂL) 

BT09, TH3-3, 

SV181 
110-115 

03-08/2/2023 

(13-18/01/2023 ÂL) 

22-25/02/2023 

(03-06/02/2023 ÂL) 

05-10/02/2023 

(15-20/01/2023 ÂL) 
 

Lưu ý: Vụ Xuân 2023, thời điểm xuống giống các trà lúa cơ bản trùng với 
tiết Đại Hàn - Lập Xuân khả năng sẽ gặp rét đậm rét hại; giai đoạn lúa trổ 
bông vào đầu tháng 3 âm lịch nên nguy cơ gặp gió mùa Đông Bắc rất cao. Vì 
vậy, tập trung chỉ đạo thời điểm xuống giống vào cuối khung lịch thời vụ của 
các trà lúa. 

- Đối với chương trình hỗ trợ theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Thủ tướng Chính Phủ thực hiện theo văn bản số 2785/SNN-TTBVTV 

ngày 09/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau: 

+ Giống lúa mới: Là những giống lúa đã có quyết định của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức là giống cây trồng mới hoặc 

công nhận lưu hành giống cây trồng. 

Giống trong cơ cấu theo Đề án sản xuất hàng vụ của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

+ Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa: Là những tiến bộ kỹ 

thuật đã được khẳng định hiệu quả trong sản xuất lúa nhưng chưa được áp dụng 

rộng rãi trên địa bàn Hà Tĩnh như: Máy cấy, công cụ sạ hàng, kỹ thuật thâm canh 

lúa cải tiến (SRI),… 

+ Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo: Nội dung và điều kiện 

hỗ trợ quy định tại điều 7, điều 8, điều 9 và điều 11, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

3.2. Cây lạc: Tranh thủ đất đủ ẩm, trời ấm để xuống giống xung quanh tiết 

Lập Xuân và phấn đấu gieo trỉa kết thúc trong tháng 2/2023. 

4. Kỹ thuật canh tác các loại cây trồng  

4.1. Canh tác lúa 

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc người dân tự để giống, tuyên truyền, vận 

động người dân sử dụng cấp giống xác nhận 1 trở lên vào sản xuất đại trà.  
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- Đối với bắc mạ, cấy: Tập trung chỉ đạo bắc mạ có che phủ nilon 100% 

diện tích đúng quy trình kỹ thuật để chống rét. Khuyến khích cấy mạ non (3- 3,5 

lá), áp dụng phương thức mạ xúc, cấy nông tay.  

 - Đối với gieo thẳng: Tập trung chỉ đạo người dân gieo thẳng tập trung, đồng 

loạt (áp dụng 1 loại giống, 1 thời vụ, 1 quy trình canh tác),thời vụ xuống giống sau lịch 

bắc mạ 5 - 7 ngày; nên gieo tăng 5 - 10% mạ dự phòng góc ruộng có phủ nilon để dặm 

và chuẩn bị lúa giống ngắn ngày để dự phòng khi rét đậm, rét hại hoặc ngập úng cục 

bộ gây chết lúa. 

- Không bắc mạ, cấy, gieo thẳng, bón phân, phun thuốc cỏ vào những ngày 

có nhiệt độ thấp dưới 15
o
C (rét đậm, rét hại). 

- Bón phân cân đối, hợp lý; bón nặng đầu nhẹ cuối(bón lót 40%, bón thúc đẻ 

nhánh 40-50%, bón đón đòng 10-20% lượng phân), khuyến khích sử dụng phân 

tổng hợp NPK chuyên dụng bón cho lúa như NPK 8-6-4, NPK 16-16-8. 

- Chú ý phòng trừ các cỏ dại ngay từ đầu vụ, nhất là đối với lúa gieo thẳng; 

thường xuyên kiểm tra thăm đồng, theo dõi sát sao dự tính dự báo của cơ quan 

chuyên môn để kịp thời phát hiện và phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh. 

4.2.Canh tác cây trồng cạn 

- Đối với cây lạc: Áp dụng kỹ thuật che phủ nilon trên lạc. 

- Đối với rau, củ, quả: Hướng dẫn nhân dân sản xuất rau củ quả theo hướng 

rau an toàn, khuyến khích sử dụng phân hữu cơ hoai mục, phân vi sinh đẻ bón, hạn 

chế việc sử dụng thuốc hóa học trong canh tác rau; khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ 

thuật tưới tiết kiệm, chế phẩm sinh học, bẫy bã, chất dẫn dụ côn trùng. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Nhóm giải pháp về tuyên truyền, vận động 

 - Triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch sản xuất 

nông nghiệp của thị xã và phường, xã đến tận các Thôn, TDP và hộ sản xuất thông 

qua các cuộc họp của thôn, TDP, các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể, hội ở cơ sở. 

 - Tiếp tục tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển nông nghiệp, nông thôn đến tận các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là các chính 

sách của tỉnh và thị xã. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển từ phương thức cấy 

truyền thống sang gieo thẳng; vận động các hộ dân không có nhu cầu sản xuất cho 

mượn, cho thuê hoặc gửi đất cho phường, xã hoặc HTX để giao, cho thuê lại nhằm 

hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng trong vụ Hè thu. 

 2. Giải pháp về chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây 

lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản như sau 
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- Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô 

nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công 

trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. 

- Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng 

cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất 

trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa), đảm bảo công khai, minh bạch. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo 

vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ 

tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 

nông nghiệp của địa phương. 

- Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử 

dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy 

sản, độ sâu của mặt bằng hạ thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi 

lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.” 

3. Giải pháp về phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành bờ thửa lớn 

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện việc phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

 4. Nhóm giải pháp về kỹ thuật 

 4.1. Trồng trọt  

- Đối với sản xuất lúa:  

+ Cơ cấu giống: Trên cơ sở bộ giống lúa đang gieo cấy trên địa bàn thị xã, 

tiến hành rà soát và đưa vào sản xuất năm 2023 các giống lúa có năng suất ổn 

định, thích nghi tốt, chất lượng đảm bảo để đưa vào cơ cấu. Mỗi phường, xã cơ 

cấu tối đa 4 giống/vụ, mỗi giống lúa cơ cấu không quá 30% diện tích gieo cấy; 

mỗi hộ sản xuất chỉ nên gieo, cấy không quá 3 giống. 

+ Thời vụ: Bố trí thời vụ để các trà lúa vụ Xuân trỗ bông từ ngày 25/4 đến 

05/5/2023; vụ Hè thu đảm bảo lúa thu hoạch xong trước 15/9/2023. 

+ Phương thức gieo, cấy: Vụ Xuân có thể bắc mạ cấy hoặc gieo thẳng nhưng 

phải đảm bảo đồng loạt, thống nhất; vụ Hè thu gieo thẳng toàn bộ diện tích đối với 

những vùng có khả năng gieo thẳng, áp dụng quy trình thâm canh lúa gieo thẳng, 

tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống mương tưới, tiêu để phục vụ cho gieo thẳng. 

- Đối với các loại cây trồng cạn: Ưu tiên sản xuất các loại rau có giá trị kinh 

tế cao như: Hành tăm, bí xanh, dưa chuột, cà rốt vv..., áp dụng quy trình sản xuất 

theo hướng rau an toàn (RAT) nhằm cung cấp sản phẩm rau an toàn phục vụ trên 

địa bàn và các vùng lân cận.  

4.2. Chăn nuôi:  
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- Do thực hiện Luật chăn nuôi nên trong thời gian tới sẽ cấm chăn nuôi tại 

khu vực nội thành, nội thị khu vực đông dân cư nên tổng đàn chăn nuôi ngày càng 

giảm; hạn chế chăn nuôi lợn trong khu dân cư, khuyến khích chăn nuôi trâu bò, lợn 

tại các trang trại xa khu dân cư gắn với chăn nuôi an toàn sinh học.  

- Tập trung nâng cao chất lượng đàn gia súc, khuyến khích phát triển đàn 

gia cầm, chuyển dần phương thức chăn nuôi từ chăn thả sang nuôi nhốt, bán chăn 

thả. Chú trọng phát triển một số đối tượng vật nuôi có tiềm năng, lợi thể như: 

Chăn nuôi gà lông màu, gà hướng trứng, vịt trời, bò lai 3B; khuyến khích chăn 

nuôi theo hướng liên doanh liên kết với doanh nghiệp gắn với bao tiêu sản phẩm; 

tiếp tục thực hiện tốt chương trình Zebu hóa đàn bò bằng phương pháp thụ tinh 

nhân tạo. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn hộ dân thực hiện các mô hình gồm: 01 mô hình chăn 

nuôi bò quy mô 100 con và 02 mô hình chăn nuôi gà quy mô trên 10.000 con.  

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm da nổi cục trâu, 

bò; dịch tả lợn châu phi; hướng dẫn nhân dân chăn nuôi an toàn sinh học. 

 5. Nhóm giải pháp về quy hoạch, tổ chức sản xuất 

 - Tập trung chỉ đạo, tổ chức quy hoạch các xứ đồng thành các cánh đồng 

mẫu (1 loại giống, 1 thời vụ) có quy mô tối thiểu 5ha trở lên; gắn với triển khai 

thực hiện việc phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và chính sách bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2023 từ thị xã đến 

phường, xã; trong đó phân công phụ trách theo địa bàn cho mỗi thành viên và gắn 

trách nhiệm kết quả thực hiện cho mỗi cá nhân. 

- Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi các đối tượng vật 

nuôi phù hợp theo hướng liên kết nhằm tăng tỷ trọng chăn nuôi, nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất nông nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp, tăng cường 

các hoạt động dịch vụ quan trọng như: cung ứng vật tư nông nghiệp, làm đất, gieo 

cấy, thủy nông, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích thành lập mới các HTX, 

THT nhưng phải gắn việc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, người sản 

xuất. 

 6. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh ứng dụng KHCN 

- Tổ chức tập huấn rộng rãi kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng, kỹ thuật 

chăn nuôi an toàn sinh học. 

- Đánh giá các mô hình đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua; xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền, nhân rộng các mô hình đã khẳng định tính hiệu quả. 

- Tập trung nghiên cứu, tìm kiếm các giống cây, con, tiến bộ KHKT mới để 

triển khai xây dựng mô hình, áp dụng trên địa bàn; ưu tiên xây dựng các mô hình 

theo hướng nông nghiệp đô thị.  
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- Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tăng cường đưa 

cơ giới hóa vào tất cả các khâu của quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí và nâng 

cao hiệu quả sản xuất. 

 7. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Tập trung tuyên truyền, thực hiện chính sách tại Nghị quyết số 

51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020, nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND của HĐND thị xã về khuyến khích 

phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng đất trồng lúa trong đó sử dụng 

không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống 

mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm. 

 - Ưu tiên, đầu tư nguồn vốn hỗ trợ cho việc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất (điện phục vụ sản xuất, kênh mương, đường nội đồng), hỗ trợ mô 

hình sản xuất, công tác tích tụ ruộng đất và xây dựng cánh đồng mẫu. 

 8. Nhóm giải pháp về quản lý Nhà nước 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật 

trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân 

không chấp hành chỉ đạo của cấp trên; đặc biệt là trong công tác chấp hành cơ cấu 

giống, thời vụ, phòng chống dịch bệnh. 

 - Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong quản lý vật tư đầu vào; xử lý 

nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán giống, vật tư nông nghiệp kém chất 

lượng, bán không đúng giá. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. UBND các phường, xã 

 - Căn cứ kế hoạch sản xuất nông nghiệp của thị xã và các chỉ tiêu định 

hướng được giao; yêu cầu UBND các phường, xã tổ chức xây dựng Kế hoạch sản 

xuất nông nghiệp và các Đề án sản xuất trên cơ sở điều kiện thực tế tại địa phương 

và ý kiến đồng thuận của nhân dân. 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa 

(không dưới 50% kinh phí) để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm năm 2023. 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, các đề án sản xuất và chương 

trình hỗ trợ bảo hiểm cây lúa đến các TDP (thôn), các hộ sản xuất; tập trung phổ 

biến về cơ cấu giống, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, thời vụ, phương thức 

gieo cấy, quản lý dịch bệnh. 
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 - Chỉ đạo cán bộ khuyến nông, các HTX, TDP cung ứng các loại vật tư, 

phân bón, giống và nước tưới phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp năm 2023.  

- Chỉ đạo các HTX, Tổ dân phố và người dân chấp hành nghiêm lịch thời 

vụ, không bắc mạ trước lịch thời vụ, không đưa các giống lúa ngoài cơ cấu của 

tỉnh, thị xã vào sản xuất, đảm bảo gieo cấy đồng loạt, tập trung. 

2. Các HTX dịch vụ nông nghiệp, TDP độc lập 

- Cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 

giống cây trồng và vật tư nông nghiệp khác); cung ứng dịch vụ (làm đất, thủy lợi, 

bảo vệ thực vật, bảo vệ sản xuất…). 

- Tổ chức ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà 

Tĩnh chặt chẽ trong việc khơi thông kênh dẫn tạo nguồn nước và cung ứng đủ 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Phối hợp với UBND phường, xã xây dựng kế hoạch sản xuất và chỉ đạo 

nhân dân chấp hành khung lịch thời vụ, cơ cấu giống, hướng dẫn quy trình sản 

xuất và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng. 

 3. Phòng Kinh tế 

 - Trên cơ sở kế hoạch sản xuất của UBND thị xã tham mưu xây dựng các 

Đề án sản xuất theo từng vụ, phối hợp các phường, xã và các đơn vị có liên quan 

tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch và các đề án sản xuất hiệu quả. 

 - Thực hiện có hiệu quả vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, 

đặc biệt quản lý chặt chẽ công tác chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, phòng 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

 - Chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, tình hình sản xuất để tham mưu 

cho UBND thị xã có biện pháp bổ cứu sản xuất kịp thời, hiệu quả. 

 - Tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn. 

 - Hướng dẫn các phường, xã xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu quả phần 

kinh phí hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, theo Nghị 

định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ. 

 - Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 

51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND nghị 

quyết số 44/2022/NQ-HĐND của HĐND thị xã về khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

4. Trung tâm ứng dụng KHKT và BVCTVN 

  - Phối hợp UBND các phường, xã, HTX tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất 

các giống cây, con; đồng thời tuyên truyền, phổ biến kế hoạch sản xuất nông nghiệp 

năm 2023 đến người dân sản xuất.  
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  - Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ có hiệu quả 

các loại sâu bệnh và dịch hại. Phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách theo địa bàn để 

hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tổ chức sản xuất. 

- Hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng 

định kỳ trong chăn nuôi, thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn. 

 - Tham mưu đề xuất xây dựng các mô hình khuyến nông năm 2023 gửi về phòng 

Kinh tế và Tài chính - Kế hoạch trước ngày 10/12/2022 để xem xét trình UBND thị xã 

phê duyệt thực hiện. 

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Hướng dẫn các phường, xã thủ tục liên quan đến công tác tích tụ ruộng đất 

như: Cho mượn, cho thuê, đổi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng 

quy định pháp luật. Chủ động tham mưu UBND thị xã kế hoạch sử dụng và quản 

lý đất nông nghiệp trong thời gian tới.  

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu phân bổ ngân sách hợp lý 

phục vụ tốt cho các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới và công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân các nội dung kế hoạch sản 

xuất nông nghiệp năm 2023. Tích cực vận động hội viên, đoàn viên xây dựng các 

mô hình sản xuất mới có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống kinh tế cho các hội 

viên. 

8. Các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin 

Phối hợp với cơ quan chuyên môn, phường, xã tăng cường tuyên truyền, 

thông tin kịp thời về tình hình sản xuất, nhất là thông tin đầy đủ, chính xác diễn 

biến của thời tiết, các dự tính, dự báo và biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chủ 

động xây dựng các phóng sự, tin bài nêu gương các nhân tố điển hình có thành 

tích trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn./. 
 

Nơi nhận:    
- TT: Thị ủy, HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- UBMTTQ, các đoàn thể; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- UBND các phường, xã; 
- Lưu: VT.                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc 
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