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Hoà Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2019

V/v Đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo
đẩy mạnh các giải pháp phát triển
sản xuất vụ Đông 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Trong những năm gần đây, diện tích sản xuất cây trồng vụ Đông của tỉnh
chỉ đạt 6-7% diện tích gieo trồng cây hàng năm; giá trị thu thập bình quân trên
đơn vị diện tích thấp. Sản xuất vụ Đông thường gặp những diễn biến bất lợi của
thời tiết, đầu vụ thường chịu ảnh hưởng của mưa lũ, cuối vụ hay gặp rét đậm, rét
hại. Nhóm cây trồng ưa ấm (ngô, lạc, đậu tương, khoai lang) có yêu cầu rất
nghiêm ngặt về thời vụ. Một số địa phương chưa thật sự chú trọng phát triển cây
trồng vụ Đông; chưa coi là sản xuất chính và quan trọng trong tăng trưởng của
ngành trồng trọt, dẫn đến việc phát triển cây vụ Đông không đồng đều. Việc bao
tiêu, thu mua sản phẩm các loại cây trồng vụ Đông còn bấp bênh, còn hiện
tượng được mùa thì mất giá.
Năm 2019, thời vụ gieo cấy lúa vụ Mùa và các cây trồng màu sớm hơn so
với cùng kỳ nhiều năm từ 7-10 ngày, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng diện
tích cây vụ Đông ưa ấm nói riêng và diện tích cây trồng vụ Đông 2019 của cả
tỉnh nói chung.
Để góp phần giải quyết những khó khăn nêu trên, phấn đấu đưa vụ Đông
trở thành vụ sản xuất chính trong năm; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh các giải
pháp phát triển sản xuất vụ Đông năm 2019.
(có dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi kèm)
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xem xét, ban hành./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu VT,TT&BVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Đắc Hùng

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÕA BÌNH
Số:
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Hòa Bình, ngày

tháng 10 năm 2019

V/v Đẩy mạnh các giải pháp phát triển
sản xuất vụ Đông 2019
(DỰ THẢO)

Kính gửi:
- Các Sở: Sở Nông nghiệp và PTNT; Công Thương;
Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, thời vụ gieo cấy lúa vụ Mùa
2019 sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 7-10 ngày; đến nay, diện tích lúa vụ
Mùa đã thu hoạch được khoảng 20.000 ha (đạt 85%), một số cây trồng màu vụ
Hè Thu như lạc, đậu tương, ngô đã chắc hạt; nhóm cây rau đậu đã bắt đầu cho
thu hoạch; tạo điều kiện rất thuận lợi để triển khai xuất vụ Đông 2019 và mở
rộng diện tích gieo trồng cây trồng vụ Đông ưa ấm.
Dự báo từ cuối năm 2019 đến tháng 02/2020, thời tiết tiếp tục diễn biến
phức tạp; nhiệt độ trung bình từ tháng 9-11/2019 tăng cao so với TBNN cùng
thời kỳ từ 0,5-1,0 độ; từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020 nhiệt độ phổ biến ở
mức xấp xỉ TBNN. Lượng mưa từ tháng 10/2019 đến tháng 1,2 /2020 phổ biến
ở mức thấp hơn 15-30%, đề phòng tình trạng thiếu hụt nước phục vụ sản xuất vụ
Xuân 2020.
Để sản xuất vụ Đông năm 2019 đạt kế hoạch diện tích, năng suất, sản
lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế; đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên
tai, dịch bệnh gây ra; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở: Nông nghiệp
& PTNT, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương tuân thủ
chặt chẽ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông; cơ cấu cây trồng đa dạng, tập trung vào
các nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao; sản xuất theo hướng cánh đồng lớn;
ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất,
chất lượng sản phẩm.
- Đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng
trọt và bảo vệ thực vật; điều tiết nước phục vụ sản xuất; hướng dẫn nông dân sản
xuất theo hướng an toàn, VietGAP, hữu cơ, vv; điều tra, phát hiện, theo dõi diễn
biễn tình hình sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật
tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV); cơ sở sản xuất trồng trọt

ban đầu; xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng
trên thị trường, các cơ sở sản xuất trồng trọt không tuân thủ quy trình kỹ thuật.
2. Sở Công thương: Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu các sản
phẩm đặc sản của tỉnh; mời gọi các Doanh nghiệp liên doanh liên kết, tiêu thụ sản
phẩm. Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan tổ chức hội chợ quảng bá, giới thiệu
sản phẩm; hỗ trợ chứng nhận; truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đặc sản của
địa phương.
3. Sở Thông tin và truyền thông: Thông qua các kênh truyền thông thực
hiện tuyên truyền để người dân biết vai trò, tầm quan trọng của sản xuất cây trồng
vụ Đông; thường xuyên đưa tin bài, phóng sự về những mô hình, cá nhân điển
hình tiên tiến trong sản xuất;
4. Ủy

n nh n d n các huyện thành ph

- Cần xác định vụ đông là vụ sản xuất chính và đặc biệt quan trọng đối với
tăng trưởng của ngành trồng trọt; tập trung chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền các
chủ trương, chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và cập nhật diễn biến tình hình
thời tiết, sâu bệnh đến người sản xuất kịp thời và hiệu quả.
- Căn cứ vào quỹ đất, thời vụ gieo trồng của từng loại cây, tập quán canh
tác, lợi thế thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp và hiệu quả.
- Chủ động tu sửa hệ thống kênh mương đảm bảo tiêu thoát nước tốt nhất.
Bố trí khung thời vụ, quỹ đất hợp lý cho từng loại cây trồng; với nhóm cây ưa
ấm, cần lựa chọn cơ cấu giống phù hợp, gieo trồng càng sớm càng tốt (thời vụ
gieo trồng kết thúc trước 10/10, riêng cây ngô và đậu tương kết thúc trước 5/10);
tăng tỷ lệ các giống ngô, ngô ngọt, ngô nếp, ngô sinh khối, nhóm dưa, bầu bí, ớt,
vv); với nhóm cây rau đậu cần bố trí thành nhiều trà, rải vụ để đảm bảo nguồn
cung ổn định, khai thác tối đa điều kiện đất đai, công lao động, tránh rớt giá và
tăng hiệu quả kinh tế.
- Tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng
giống mới, làm đất tối thiểu, làm ngô bầu, trồng khoai tây làm đất tối thiểu có
phủ rơm rạ, che phủ ni lông trong trồng bí, dưa, lạc, vv; hướng dẫn nông dân
sản xuất theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, ưu tiên sử dụng phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật sinh học; ứng dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
tổng hợp; sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và tuân thủ
thời gian cách ly.
- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất đã được UBND tỉnh
ban hành; có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp
hợp tác đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích nông dân tăng cường
đầu tư thâm canh, mở rộng vùng sản xuất. Đẩy mạnh tổ chức Hợp tác xã liên
doanh liên kết với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập, giá trị gia
tăng cho nông dân và doanh nghiệp.
5. Đề nghị Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình phối hợp tốt
với Ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền;
thường xuyên đưa tin bài về các mô hình điểm trong sản xuất vụ đông 2019.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương,
Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và
các cơ quan có liên quan thực hiện./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Cục Trồng trọt;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh; Báo HB;
- Lưu:VP, NNTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng

