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Sản xuất vụ Mùa năm 2021 

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ MÙA 2020 

Vụ Mùa năm 2020 tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đầu vụ Mùa nắng 

nóng kéo dài, nguồn nước dự trữ ở các hồ thuỷ lợi và trên các sống thấp như (hồ 

Cửa Đạt, các hồ thủy điện trên sông Mã ….) đã gây khó khăn cho công tác điều 

hành tưới ở diện tích đồng cao và ở cuối nguồn ở một số xã trên địa bàn như  Định 

Tiến, Định Công, Định Hòa, Định Thành và xã Định Tân.  Nên đã ảnh hưởng không 

nhỏ tới sản xuất, đặc biệt là cây lúa. Song do được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ 

huyện đến cơ sở, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị cung ứng dịch vụ tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, khắc phục khó khăn do nắng nóng kéo dài, chỉ đạo tốt công tác 

phòng trừ sâu bệnh nên sản xuất vẫn đạt được kết quả tốt, cụ thể:  

1. Về diện tích, năng suất và sản lượng 

Tổng diện tích gieo trồng đạt 11396,71 ha, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 

100,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 58824,4 tấn.  

Trong đó: 

- Cây lúa: Diện tích 9071,48 ha đạt 104,3% so với kế hoạch, bằng 97,6% so với 

cùng kỳ; năng suất đạt 60,2 tạ/ha, sản lượng đạt 54.610,3 tấn; diện tích lúa thuần chất 

lượng cao 2049,11 ha. 

 - Cây ngô: Diện tích 786,21 ha đạt 120,9% so với kế hoạch, bằng 123,6% so 

với cùng kỳ, năng suất đạt 53,6 tạ/ha, sản lượng đạt 4214,1 tấn.   

 - Cây đậu tương: Diện tích 5,3 ha, năng suất đạt 18 tạ/ha, sản lượng đạt 9,54 tấn. 

 - Rau, đậu các loại: Diện tích đạt 1077,70 ha. 

 - Cây trồng khác: 347,71 ha. 

* Trong 11.396,71 ha thì nhóm cây trồng liên kết sản xuất - tiêu thụ đạt: 955 

ha. Trong đó: Diện tích lúa F1:  25 ha; lúa giống thuần chất lượng cao 285 ha; ngô 

TACN  đạt  300  ha; lúa thương phẩm có liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm: (lúa J02 

là 300 ha, lúa khác: 45 ha, .... 

 2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

- Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2020  được huyện triển khai sớm; việc 

tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc cây trồng kịp thời đã góp 

phần làm giảm thiệt hại do sâu bệnh và thiên tai gây ra; việc chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để phục vụ sản xuất được chú trọng; công tác phối hợp giữa các ngành chức 

năng với các đơn vị làm dịch vụ và UBND các xã, thị trấn được củng cố đã góp phần nâng 

cao hiệu quả phục vụ sản xuất. 
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3. Về tái cơ cấu ngành trồng trọt 

- Công tác chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng được tập trung chỉ 

đạo;  bộ giống được nông dân sử dụng để gieo cấy nhiều như: Thiên ưu 8, Q5, JO2, 

nếp,...; các xã, thị trấn đã tổ chức gieo cấy đúng lịch thời vụ, sử dụng nhiều giống ngắn 

ngày trên chân đất vàn, tạo quỹ đất cho sản xuất vụ Đông. 

- Các tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất mới được ứng dụng rộng rãi trong sản 

xuất; các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong sản 

xuất, nhất là sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hạt giống cho nông dân tiếp tục mang lại 

hiệu quả kinh tế cao. Diện tích mạ khay máy cấy tăng 100 ha, đạt 2000 ha/vụ. Diện 

tích rau an toàn tập trung theo hướng Vietgap tăng  9 ha, nâng tổng  vùng  rau an 

toàn tập trung lên 54 ha;  rau an toàn trong nhà lưới đạt 5,2 ha . 

- Chuyển đổi đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây khác và nuôi trồng 

thủy sản có hiệu quả cao hơn. Năm 2020, toàn huyện tích tụ đất đai tập trung đạt 

492,9 ha (Trong đó: Trồng trọt: 432,5 ha, Chăn nuôi: 24,2 ha; Thuỷ sản: 38,7 ha). 

- Sản xuất theo mô hình chuỗi giá trị từ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 

phẩm, cánh đồng mẫu lớn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Diện tích liên kết trong 

vụ Mùa đạt 955 ha. Trong đó: Diện tích lúa F1:  25 ha; lúa giống thuần chất lượng 

cao 285 ha; ngô TACN  đạt  300  ha; lúa thương phẩm có liên kết sản xuất và bao tiêu 

sản phẩm: (lúa J02 là 300 ha, lúa khác: 45 ha, .... 

- Chất lượng các khâu dịch vụ nông nghiệp được tiếp tục cải thiện; vai trò của 

các HTX DV NN thể hiện rõ hơn trong công tác cung ứng các dịch vụ về vật tư, 

giống, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật và tham gia chỉ đạo điều hành tưới 

tiêu, phòng trừ sâu bệnh. 

4. Những tồn tại hạn chế 

  - Những năm qua, chưa phát triển thêm các giống cây trồng mới. Diện tích 

liên kết sản xuất không tăng, đặc biệt trong vụ Mùa. Tích tụ đất đai khó khăn do 

chính sách chưa phù hợp, chưa thu hút được các nhà đầu tư vào nông nghiệp. 

  - Xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an 

toàn gặp nhiều khó khăn; một số đơn vị chưa chú trọng đến việc xây dựng các chuỗi 

liên kết sản xuất nên chưa tạo được nhiều chuỗi giá trị trong sản xuất.  

 - Một số HTX  hoạt động không hiệu quả, đặc biệt trong việc tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ nông sản còn bị động và cung ứng dịch vụ và phục vụ sản xuất cho 

nông dân. 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở một số đơn vị chưa đáp ứng so với yêu cầu 

thực tế; chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của địa phương; việc quy hoạch và 

chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản 

có hiệu quả cao hơn còn chậm. 

- Công tác xây dựng chứng nhận bảo hộ thương hiệu, quảng bá sản phẩm 

nông sản trên địa bàn chưa được quan tâm; chưa có nhiều sản phẩm OCOP hay sản 

phẩm tiềm năng OCOP. 
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- Vụ Mùa rải rác ở các đơn vị có nhiều diện tích không gieo cấy do nhiều 

nguyên nhân khác nhau như: vùng trũng thấp, hay bị ngập, do chuyển dịch lao 

động, do dành quỹ đất làm vụ Đông sớm.... 

5. Nguyên nhân 

- Do tình hình thời tiết diễn biến ngày càng khắc nghiệt; thiếu vốn, thiếu lao 

động, thị trường nông sản bấp bênh, ruộng đất manh mún và chưa có nhiều doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,... còn có các nguyên nhân chủ quan trong công tác 

tham mưu chỉ đạo, điều hành của một số địa phương, một số ngành liên quan có lúc, 

có nơi chưa kiên quyết và kịp thời dẫn đến hiệu quả sản xuất còn thấp. 

 - Vụ Mùa, diện tích cây lúa vẫn chiếm tỷ trọng cao. 

II. PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2021 

1. Dự báo tình hình sản xuất vụ Mùa năm 2021 

1.1. Thuận lợi 

- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự tập trung của các cơ quan chuyên môn. 

Các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây trồng, chương trình xây dựng 

nông thôn mới của tỉnh và huyện tiếp tục được triển khai thực hiện, đặc biệt là cơ 

chế chính sách khuyến khích hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp của tỉnh và huyện sẽ góp phần tăng cường cơ sở vật chất, kỹ 

thuật cho sản xuất và tạo thêm động lực cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp. 

- Kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành sản xuất và khắc phục thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh của các cấp, các ngành; việc tăng cường trong công tác quản lý nhà nước 

về vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm tạo điều kiện thuận lợi để nông 

dân mạnh dạn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp. 

- Ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, là 

cơ sở để tổ chức lại sản xuất, hình thành chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất 

ngành trồng trọt. 

- Các công trình, dự án đầu tư phục vụ sản xuất, nhất là các công trình thủy 

lợi, giao thông nội đồng tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp tạo điều 

kiện thuận lợi cho sản xuất. Các dịch vụ phục vụ sản xuất ngày càng phát triển, đa 

dạng đáp ứng nhu cầu của sản xuất. 

- Các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, 

cơ giới hóa trong sản xuất tiếp tục được ứng dụng nhanh trên địa bàn huyện là điều 

kiện thuận lợi cho sản xuất trồng trọt năm 2021 và những năm tiếp theo. 

1.2. Khó khăn 

- Biến đổi khí hậu và diễn biến thời tiết bất thường, cực đoan trái với quy luật sẽ 

tiếp tục gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ Mùa năm 2021. 

- Thị trường tiêu thụ nông sản khó khăn, giá cả các loại nông sản vẫn ở mức 

thấp nên lợi nhuận của người sản xuất chưa cao, ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư thâm 

canh của người nông dân. 

- Lao động nông nghiệp chuyển đổi sang ngành nghề khác ngày càng nhiều; 

lãnh đạo một số đơn vị thiếu tính năng động, sáng tạo trong định hướng chỉ đạo, 

điều hành; chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm; diện tích sản xuất các loại cây 
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trồng nói chung hầu hết còn nhỏ lẻ, trong khi quá trình tích tụ đất đai chưa có nhiều 

đột phá; sản xuất nông nghiệp lợi nhuận thấp lại nhiều rủi ro (do thiên tai, dịch bệnh 

và giá nông sản không ổn định) là những khó khăn lớn đối với sản xuất. 

 2. Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2021 

2.1. Định hướng 

- Thực hiện linh hoạt lịch thời vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo 

gieo cấy hết diện tích. 

- Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyển đổi diện tích lúa 

kém hiệu quả  sang các cây trồng khác có giá trị, hiệu quả kinh tế cao hơn. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tích tụ đất đai quy mô lớn ứng dụng công nghệ 

cao vào sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Áp dụng và thực hiện nhanh việc đưa cơ giới hoá vào khâu làm đất, gieo 

cấy và thu hoạch; diện tích gieo sạ phải được thực hiện đúng kỹ thuật. 

- Tiếp tục chuyển giao, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

- Phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện gắn với ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

và có giá trị kinh tế cao.  

  2.2.  Mục tiêu  

 * Mục tiêu chung 

 Thực hiện thắng lợi mục tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả 

kinh tế trên một đơn vị diện tích. 

 * Mục tiêu cụ thể 

Tổng diện tích gieo trồng 11.200 ha trở lên, tổng sản lượng lương thực 

57.125 tấn trở lên, trong đó: 

 + Cây lúa: Diện tích 8.700 ha, năng suất bình quân 61 tạ/ha, sản lượng đạt 

53.070 tấn. Trong đó: Vùng lúa chất lượng cao 5.000 ha trở lên (trong đó sản xuất 

hạt giống lúa F1: 50 ha trở lên; sản xuất giống lúa thuần: 1.000 ha trở lên).  

+ Cây ngô: Diện tích 650 ha trở lên, năng suất 53 tạ/ha, sản lượng: 3445 tấn.  

+ Đậu tương: 40 ha trở lên, năng suất 18 tạ /ha trở lên; 

+ Cây chất bột lấy củ: 80 ha trở lên; 

+ Diện tích ngô dày và cỏ làm TACN: 200 ha trở lên; 

+ Rau, đậu các loại: 1.100 ha trở lên, diện tích nhà màng, nhà lưới đạt 60.000 m
2
. 

+ Cây trồng khác: 450 ha trở lên. 

* Trong 11.200 ha cây vụ Mùa dự kiến có 2.100 ha trở lên các cây trồng được 

liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Gồm diện tích lúa F1, lúa giống thuần, lúa 

thương phẩm chất lượng, ngô ngọt, ngô làm thức ăn chăn nuôi, các loại rau màu khác. 

 3. Những giải pháp thực hiện 

3.1. Về công tác tổ chức điều hành 

-  Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra của các 

cấp uỷ Đảng, chính quyền; công tác tham gia chỉ đạo, vận động, giám sát của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền và giám sát thực hiện kế hoạch 
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sản xuất, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm và 

thực hiện các chính sách nông nghiệp. 

- Thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển 

đổi đất trồng lúa. 

- Đẩy mạnh việc tích tụ đất đai tập trung sản xuất nông nghiệp quy mô lớn 

theo chuỗi giá trị; kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất và 

bao tiêu sản phẩm; chỉ đạo gieo trồng đúng cơ cấu giống, thời vụ, phấn đấu hoàn 

thành tốt mục tiêu, kế hoạch sản xuất. 

- Chủ động và có kế hoạch ứng phó với các yếu tố bất lợi trong sản xuất nông 

nghiệp ngay từ đầu vụ; tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phát hiện sớm các vấn 

đề bất cập, khó khăn trong sản xuất để kịp thời tháo gỡ; thực hiện nghiêm Kế hoạch 

sản xuất, Phương án, cơ cấu giống, lịch thời vụ, các biện pháp canh tác, phòng trừ 

sâu bệnh,... 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức được lợi ích của 

việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giống, mùa vụ và ứng dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất. 

- Ổn định diện tích vùng lúa thâm canh năng suất đạt diện tích 8000 ha, đưa 

các giống mới có năng suất và chất lượng vào cơ cấu thời vụ cho phù hợp với đồng 

ruộng trên địa bàn huyện. 

3.2. Giải pháp về kỹ thuật 

3.2.1. Về giống: 

3.2.1.1. Giống cây lương thực: 

- Giống Lúa: 

+ Lúa lai: Sử dụng từ 1-2 giống lúa lai có tiềm năng năng suất, chất lượng 

phù hợp. 

+ Lúa thuần: Q5, SHPT3, Thiên ưu 8, Lam sơn 8. 

+ Giống lúa chất lượng: J01, J02, Tám Xoan, Bắc Thịnh, Nếp các loại,… 

* Tập trung sử dụng giống lúa chế biến SHPT3 có khả năng chịu ngập úng tốt 

hơn trong vụ mùa. 

- Giống ngô: Sử dụng các giống ngô lai đơn của tập đoàn giống CP, NK; 

LVN;  ngô chuyển gen, các loại ngô nếp, ngô ngọt, ngô F1,...tiếp tục đưa vào khảo 

nghiệm một số giống ngô mới. 

3.2.1.2. Giống cây công nghiệp (lạc, đậu tương) 

+ Giống đậu tương: Tập trung gieo trồng các giống đậu tương có năng suất ổn 

định như: ĐT 84, DDT và khảo nghiệm một số giống đậu tương mới. 

+ Giống lạc: Gieo trồng giống L14 và khảo nghiệm một số giống lạc mới. 
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3.2.2. Thời vụ 

Thời vụ gieo cấy càng sớm càng tốt, nhưng phải đảm bảo để các trà lúa trỗ 

vào những thời điểm an toàn nhất; đối với trà Mùa sớm trên đất trồng cây vụ Đông 

bố trí cho lúa trỗ từ 10/8 - 25/8.  

- Tập trung quy hoạch và dành quỹ đất cho sản xuất cây trồng vụ Đông. Trên 

chân đất sản xuất vụ Đông tuyên truyền cho nông dân sử dụng các giống ngắn ngày 

như:  Lam Sơn 8, NA6, Nếp 97. 

- Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tập trung nhân lực nhanh chóng giải phóng 

đất để kịp thời gieo cấy vụ Mùa đúng lịch thời vụ. Khuyến khích sử dụng mạ khay, 

máy cấy, áp dụng kỹ thuật gieo mạ trên nền đất cứng hoặc gặt lúa ở góc ruộng (khi 

lúa chín 80%) để bố trí đất gieo mạ vụ Mùa.  

- Trên cơ sở lịch thời vụ chung của huyện các đơn vị tiến hành xây dựng lịch 

thời vụ cho cây trồng vụ Mùa của đơn vị mình trong khung thời vụ tốt nhất, đảm 

bảo năng suất cao, ổn định.  

- Tổ chức đi thăm đồng, đánh giá phân loại các trà lúa để có kế hoạch gieo 

mạ phù hợp. 

- Các đơn vị chỉ đạo nông dân hạn chế  áp dụng biện pháp gieo thẳng và phải 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật nếu gieo thẳng, đặc biệt là lượng giống 

gieo và biện pháp dặm tỉa khi lúa đạt 4-5 lá. 

 (Thời vụ cụ thể ở Phụ biểu 4). 

3.2.3. Một số biện pháp kỹ thuật khác 

- Đối với kỹ thuật làm đất lúa: Thu hoạch lúa Xuân xong cần phải giải phóng 

đất ngay; đặc biệt đất trũng phải thu hoạch rạ và làm dầm sớm (kết hợp với bón vôi, 

lân) để tránh bệnh nghẹt rễ. Sử dụng các loại chế phẩm sinh học như Tricoderma; 

Sumitri để xử lý rơm rạ tránh hiện tượng ngộ độc hữu cơ cho lúa ở vụ mùa. 

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật ngâm ủ mạ, gieo cấy đảm bảo mật độ, 

bón phân cân đối, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh. 

- Gieo mạ Mùa sớm làm vụ Đông, cần gieo đúng thời vụ và tận dụng các quỹ 

đất làm mạ, nếu lúa Xuân chưa chín kịp có thể gặt một ít ở góc ruộng để gieo mạ 

Mùa kịp thời vụ; tích cực sử dụng mạ khay để chủ động về thời vụ gieo cấy. Cần 

phun phòng trừ sâu bệnh cho mạ trước khi cấy, đặc biệt chú ý đến rầy để phòng trừ 

bệnh Lùn sọc đen. 

- Chọn giống ngô, đậu tương có năng suất cao phù hợp trong khung thời vụ và 

tập trung bón phân NPK cân đối ngay ở giai đoạn cây con để cây trồng phát triển nhanh. 

- Đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu: làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, 

sau thu hoạch, ưu tiên vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 

- Chú trọng hướng dẫn cho nông dân làm đúng quy trình kỹ thuật đối với 

từng loại cây trồng, nhất là những cây có hiệu quả kinh tế cao và khắt khe về thời 

vụ như đậu tương, rau màu cao cấp.  
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- Hướng dẫn bà con nông dân thực hiện bón phân trong thâm canh theo đúng 

quy trình, đẩy mạnh việc sử dụng các loại phân hữu cơ; phân vi sinh và hữu cơ vi 

sinh để đảm bảo canh tác lâu dài, bền vững.  

3.3. Về  đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

- Căn cứ Phương án sản xuất của huyện, Công ty TNHH MTV TL Nam sông 

Mã, các Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp xây dựng kế hoạch, phối hợp với Điện lực 

Yên Định để phục vụ nước theo đúng lịch thời vụ với phương châm khu vực xa, 

khó khăn thường xuyên xảy ra hạn tưới nước trước, khu vực gần, dễ tưới bơm sau 

đồng thời có kế hoạch sửa chữa tu bổ hệ thống tưới, tiêu; tránh tình trạng thiếu 

nước, điện phục vụ sản xuất. 

- Có kế hoạch ký hợp đồng và dự trữ nước tưới ở các ao, hồ, đắp đập dâng, 

chủ động tạo nguồn nước phục vụ sản xuất.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của điều kiện thời tiết, nhất là trong các đợt 

mưa bão, áp thấp nhiệt đới, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án 

tưới, tiêu trong điều kiện đối phó với biến đổi khí hậu để bảo vệ cây trồng vụ Mùa. 

3.4. Về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

Đưa các máy móc hiện đại, ứng dụng khoa học vào sản xuất, chế biến, bảo 

quản, lưu thông, lương thực, thực phẩm. nhằm mục đích nâng cao năng xuất, tăng 

giá trị thu nhập cho người sản xuất lương thực, bên cạnh đó tăng cường đầu tư khoa 

học công nghệ cho sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. 

Thúc đẩy nguyên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ 

về giống cây trồng mới nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Xây dựng chương trình 

ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông 

minh, nông nghiệp hữu cơ, … 

Tiếp tục thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn sản xuất với bao tiêu sản 

phẩm theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở vụ Mùa năm 2021 tại 

các xã Quý Lộc và Định Tiến, với quy mô 05 ha/đơn vị. 

3.5. Về phát triển sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, đảm bảo an 

toàn thực phẩm và hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 17/10/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất 

đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025; 

hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn dựa trên lợi thế của từng địa phương để mở 

rộng quy mô sản xuất. 

- Chỉ đạo tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Rà soát, xác định các sản 

phẩm chủ lực, có lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của từng vùng, từng địa 

phương; thực hiện chuyển đổi cây trồng có hiệu quả thấp sang cây trồng có hiệu quả 

cao hơn, nhất là chuyển đổi linh hoạt cây trồng trên đất trồng lúa nhưng không làm 

thay đổi tính chất đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thị trường về rau, quả, 
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thực phẩm, vừa phục vụ phát triển chăn nuôi để cung cấp đầy đủ về thịt, trứng, sữa, 

thủy sản trên địa bàn huyện, đồng thời tham gia có hiệu quả vào chương trình an 

ninh lương thực, thực phẩm của quốc gia nhưng vẫn có thể quay lại trồng lúa khi 

cần thiết. 

- Tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, 

tăng cường ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp an toàn 

gắn với truy xuất nguồn gốc, giám sát an toàn lương thực, thực phẩm. Phát triển mạnh 

công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị, dinh dưỡng, đa dạng 

các mặt hàng lương thực, thực phẩm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

3.6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư hàng hóa nông 

nghiệp và các hoạt động dịch vụ sản xuất 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở kinh doanh vật tư 

nông nghiệp.  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư 

hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn theo quyền hạn, trách nhiệm đã được phân công, 

phân cấp (định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện). 

- Đối với các đơn vị khi tiến hành khảo nghiệm, sản xuất thử giống cây trồng, 

phân bón, thuốc BVTV phải có văn bản đồng ý của UBND huyện; khi xây dựng mô 

hình trình diễn phải thông qua Phòng Nông nghiệp & PTNT; cuối vụ phải báo cáo 

kết quả để cùng kiểm tra, xem xét và tiến hành tổng kết, đánh giá để có định hướng, 

kế hoạch cho các vụ, các năm tiếp theo. 

3.7. Công tác khuyến nông 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn các biện pháp kỹ thuật thâm 

canh, giống mới, giống có tiềm năng năng suất, chất lượng cao và ổn định cho nông dân. 

- Ứng dụng nhanh và đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, kỹ 

thuật canh tác, cơ giới hoá để tăng năng suất cây trồng, giảm giá thành, nâng cao 

hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. 

- Chỉ đạo, thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả đồng thời xây dựng 

những mô hình mới, gắn tổ chức sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo mối liên kết 

với các doanh nghiệp và các HTX DVNN. 

3.8. Giải pháp tuyên truyền 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chính sách khuyến khích phát 

triển ngành trồng trọt, chính sách tích tụ đất đai đến các ngành liên quan , đoàn thể, 

tổ chức, cá nhân bằng các hình thức khác nhau , trong đó chú troṇg tuyên truyền các 

mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao.  

- Trong quá trình tuyên truyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải bám sát 

quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2021.  

Đặc biệt tuyên truyền để nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng. 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Phòng Nông nghiệp & PTNT  

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện triển khai phương án sản xuất cho các 

đơn vị đồng thời phối hợp với các ngành và các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện 

chỉ tiêu về diện tích, năng suất, chất lượng và hiệu quả.  

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất 

năm 2021 gắn với việc theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để phòng tránh thiệt hại 

do thiên tai gây ra; phối hợp với các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra chất lượng các loại dịch vụ thuộc ngành quản lý như tưới, tiêu, giống, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật,... 

- Chỉ đạo tốt việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để sản xuất quy 

mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất về UBND huyện, có phương án 

đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

2. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp: Xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn kỹ 

thuật cho các đơn vị theo từng nhóm cây trồng có ưu thế; lập kế hoạch khảo nghiệm một 

số giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.  Chỉ đạo khuyến 

nông viên cơ sở thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, biện 

pháp phòng trừ sâu bệnh cho nông dân. 

Chuyển dần hình thức hoạt động Khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học 

kỹ thuật tập huấn tư vấn sang hình thức xây dựng mô hình cùng làm; cùng hưởng và 

cùng chịu trách nhiệm với nông dân để xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến 

tiêu thụ sản phẩm. 

- Làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng, tham 

mưu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 

3. Trung tâm VH,TT,TT&DL  huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền về vai 

trò của sản xuất vụ Mùa năm 2021. 

4. Công ty TNHH MTV TL Nam Sông Mã, Điện lực Yên Định, Ngân hàng 

Nông nghiệp & PTNT Yên Định với chức năng của mình chuẩn bị những điều kiện 

cần thiết phục vụ tốt nhất cho sản xuất. 

5. Đội quản lý thị trường số 8 tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát các đơn 

vị cung ứng giống và vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện, tránh tình trạng giống, 

phân giả, kém chất lượng có mặt trên thị trường. 

6. Đề nghị các Đoàn thể: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội 

Cựu chiến binh tuyên truyền cho các hội viên của mình thực hiện tốt Phương án sản 

xuất nông nghiệp của huyện đề ra. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ vào Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2021 của huyện, xây dựng 

Phương án sản xuất vụ Mùa phù hợp với điều kiện địa phương; có biện pháp thích 

hợp chủ động khắc phục thiên tai, dịch bệnh xảy ra trong sản xuất.  
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- Chỉ đạo, điều hành sản xuất đúng khung thời vụ, cơ cấu cây trồng, quy trình 

kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng nông dân gieo trồng một cách tự phát, không 

tuân thủ kế hoạch, quy hoạch.  

- Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách của nhà nước, khuyến khích doanh 

nghiệp và nông dân đầu tư sản xuất nhằm phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa 

phương nhằm phát triển ngành trồng trọt an toàn, hiệu quả và ổn định. 

- Chịu trách nhiệm về công tác cung ứng và quản lý giống, vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn quản lý. 

- Các HTX DV NN chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ sản xuất như: ký 

hợp đồng điện, nước, giống, vật tư... và chủ động ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ 

nông sản cho nông dân. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực áp dụng cơ giới hoá đồng bộ để 

tăng hiệu quả sản xuất và đảm bảo thời vụ./. 

Nơi nhận:                                                                                 KT.CHỦ TỊCH  

- TT Huyện Uỷ (để b/c);                                            PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT HĐND huyện (để b/c);  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện;  
- Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- Giám đốc các HTX DVNN;    
- Thủ trưởng các ngành  liên quan;                                                             
- Lưu: VT, NN.                                                                                              Hoàng Văn Phúc      



 11 

Phụ lục 1:   Kết quả gieo trồng một số cây trồng chính vụ Mùa năm 2020 
(Kèm theo PASX số:        /PA-UBND ngày       / 4 /2021 của UBND huyện Yên Định) 

 

                                                                                               ĐVT: Ha 
 

TT Đơn vị 

Tổng diện 

tích gieo 

trồng vụ 

Mùa năm 

2020 

Diện tích 

cây lúa 

Diện tích cây 

ngô 

 

Diện tích 

rau màu 

các loại 

 

Ghi chú 

  

1 Yên Phú 510.87 391 34.5 46.67  

2 Yên Lâm 483.43 330.58 37.5 70.6  

3 Yên Tâm 345.9 265.7 17.33 57.63  

4 Quý Lộc 878.56 577.1 189.6 83.11  

5 Yên Thọ 431.07 336.9 63.69 22.74  

6 Yên Trung 432.8 323.6 40.8 55.7  

7 Yên Trường 430.9 305.7 17 80.6  

8 Yên Phong 354.8 285.9 27.7 27.8  

9 Yên Thái 337.73 184.75 82.94 49.44  

10 Yên Hùng 395.67 301.97 18.1 52.85  

11 Yên Thịnh 370.3 310 5 45.3  

12 Yên Ninh 320 290  19.2  

13 Yên Lạc 394.55 347.42 6.65 26.63  

14 ĐịnhTăng 670.9 586.08 14.5 61.12  

15 Định Hoà 652.86 643.99 4.9 2.92  

16 Định Thành 563.85 490.02  60.76  

17 Định Công 304.33 241 31 19.1  

18 Định Tân 481 442 6.5 32.5  

19 Định Tiến 649.05 502.23 59.4 60.7  

20 Định Long 240.99 168.95 25.26 17.9  

21 Định Liên 320.31 264.87 17.9 29.64  

22 Định Hưng 496.41 421.71 30 40.7  

23 Định Hải 323.16 269.26 29.75 17.55  

24 Định Bình 472.6 384.5 25.7 54.7  

25 TT Quán Lào 387.7 357.85  29.85  

26 TT T. Nhất 94.58 0 0.49 8  

27 Trạm, trại,… 52.39 48.4  3.99  

Tổng 11396.71 9071.48 786.21 1077.7  
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Phụ lục 2:   Chỉ tiêu diện tích một số cây trồng chính vụ Mùa năm 2021 
(Kèm theo PASX số:        /PA-UBND ngày       / 4 /2021 của UBND huyện Yên Định) 

 

                                                                                               ĐVT: Ha 
 

TT Đơn vị 
Chỉ tiêu 

tổng DT  

Lúa 
Tổng diện 

tích ngô 
Ghi chú Tổng diện 

tích lúa 

Lúa chất 

lƣợng 

1 Yên Phú 720 390 160 40  

2 Yên Lâm 450 320 100 20  

3 Yên Tâm 340 270 100 20  

4 Quý Lộc 850 550 200 150  

5 Yên Thọ 450 330 100 50  

6 Yên Trung 420 330 100 30  

7 Yên Trường 440 300 150 20  

8 Yên Phong 340 280 80 10  

9 Yên Thái 300 170 60 55  

10 Yên Hùng 380 290 100 15  

11 Yên Thịnh 360 310 50 10  

12 Yên Ninh 320 290 120 0  

13 Yên Lạc 370 340 100 0  

14 ĐịnhTăng 650 580 200 15  

15 Định Hoà 650 600 120 15  

16 Định Thành 550 460 210 25  

17 Định Công 270 200 150 20  

18 Định Tân 500 400 70 10  

19 Định Tiến 620 500 80 50  

20 Định Long 250 160 70 20  

21 Định Liên 360 220 80 10  

22 Định Hưng 500 400 150 0  

23 Định Hải 320 260 100 25  

24 Định Bình 460 360 150 10  

25 TT Quán Lào 350 340 200 20  

26 TT T. Nhất 90   10  

27 Trạm, trại,… 90 50  0  

Tổng 11400 8700 3000 650  
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Phụ lục 3: Kế hoạch diện tích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất trồng 

trọt quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện năm 2021 
(Kèm theo PASX số:        /PA-UBND ngày       / 4 /2021 của UBND huyện Yên Định) 

 

                                                                                               ĐVT: Ha 

   
 

TT Xã, thị trấn 
Diện tích tích tụ, tập trung đất đai để phát 

triển sản xuất trồng trọt năm 2021 
Ghi chú 

  Tổng cộng 380  

1 Yên Phú 20  

2 Yên Lâm 20  

3 Yên Tâm  10  

4 Quý Lộc 50  

5 Yên Thọ  10  

6 Yên Trung 10  

7 Yên Trường 20  

8 Yên Phong 20  

9 Yên Thái 10  

10 Yên Hùng 10  

11 Yên Thịnh 10  

12 Yên Ninh 10  

13 Yên Lạc 10  

14 ĐịnhTăng 20  

15 Định Hoà 20  

16 Định Thành 20  

17 Định Công 10  

18 Định Tân 20  

19 Định Tiến 20  

20 Định Long 10  

21 Định Liên 10  

22 Định Hưng 10  

23 Định Hải 10  

24 Định Bình 10  

25 TT Quán Lào 10  
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Phụ lục 4: Chỉ tiêu diện tích một số cây trồng chính vụ Đông 2021-2022 
(Kèm theo PASX số:        /PA-UBND ngày       / 4 /2021 của UBND huyện Yên Định) 

 

 

TT Đơn vị 

Chỉ tiêu vụ Đông năm 2021-2022 

Tổng diện 

tích 

Trong đó: DT một số cây trồng chính 

Diện tích 

ngô 

Trong 

đó 

Ngô 

trồng 

trên đất 

2 Lúa 

DT đậu 

tƣơng 

Rau, đậu 

các loại, 

cây 

trồng 

khác 

Cây xuất 

khẩu các 

loại 

1 Yên Phú 330 100 110 5 85 130 

2 Yên Lâm 170 30 30 5 55 80 

3 Yên Tâm  170 50 50   70 50 

4 Quý Lộc 500 350 150 10 90 50 

5 Yên Thọ  170 70 60   70 30 

6 Yên Trung 170 60 50 10 70 30 

7 Yên Trường 230 80 70   100 50 

8 Yên Phong 195 65 60   70 60 

9 Yên Thái 225 110 50 10 70 35 

10 Yên Hùng 190 80 80   80 30 

11 Yên Thịnh 220 100 90   60 60 

12 Yên Ninh 150 50 50 10 65 25 

13 Yên Lạc 130 50 50   60 20 

14 Định Tăng 240 120 120   90 30 

15 Định Hoà 190 50 50 25 80 35 

16 Định Thành 160 60 40 10 70 20 

17 Định Công 150 60 30 20 50 20 

18 Định Tân 160 60 60 10 70 20 

19 Định Tiến 190 90 40 15 65 20 

20 Định Long 140 50 20 15 55 20 

21 Định Liên 160 70 60   50 40 

22 Định Hưng 180 40 40 15 65 60 

23 Định Hải 170 60 40 15 65 30 

24 Định Bình 185 50 40 15 85 35 

25 TT Quán Lào 150 60 60 10 60 20 

26 TT T Nhất 75 25     50   

Tổng 5000 2000 1500 200 1800 1000 
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Phụ lục 5: LỊCH THỜI VỤ MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ MÙA NĂM 2021 

(Kèm theo Phương án số:        /PA-UBND, ngày        tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Yên Định) 
 

Trà lúa Loại giống 

Thời gian 

sinh trƣởng 

(ngày) 

Chân đất 
Thời gian 

gieo mạ 

Thời gian 

cấy 

Thời gian 

trỗ 

Hình thức gieo 

mạ 
Ghi chú 

Cực sớm Q5, SHPT3 115-125 Sâu, trũng 05 - 10/5 25 - 30/5 05 - 10/8 Mạ dày xúc  

Mùa sớm 

làm vụ Đông 

Q5, J01, J02, Bắc Thịnh,  

Thiên ưu 8; 

Lúa thuần chất lượng cao 

110 - 120 
Vàn  vàn 

cao 
20-25/5 02 -08/6 12 - 18/8 

Mạ dày  xúc, 

mạ khay 
 

Cây Đậu 

tƣơng 
DT84, DT96 90 - 100 Màu, bãi 15 - 25/5     

Cây Ngô 
CP, NK; Syngenta, ngô 

chuyển gen,… 
110 - 125 Màu, bãi Trước 25/5     
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