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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN AN

Số:       /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tân An, ngày 08 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
 Về việc chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021 - 2022

I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Dự báo tình hình thời tiết
 Dự báo khả năng trạng thái ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở pha trung tính nhưng 

vẫn nghiêng về pha lạnh trong hầu hết các tháng của nửa cuối năm 2021, thậm chí 
có thể duy trì tình trạng này cho tới những tháng đầu năm 2022.
           Xu thế chung trong nửa cuối năm 2021, xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực 
Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng xấp xỉ so với trung bình nhiều 
năm. Nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên 
trong các tháng của mùa Đông năm 2021-2022 nhiệt độ có xu hướng từ xấp xỉ đến 
thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong 6 tháng đầu năm 2022 lượng mưa có 
xu hướng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.

2. Thuận lợi và khó khăn.
- Các loại vật tư phân bón, giống, thuốc BVTV...phong phú, chất lượng đảm 

bảo, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất của nông dân.
- Chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ cho sản xuất vụ đông của tỉnh, huyện 

chưa được quan tâm nhiều, chưa tạo động lực khuyến khích nông dân mở rộng 
diện tích gieo trồng.

- Lực lượng lao động chính tham gia lao động tại các công ty, doanh nghiệp, 
nên lao động trong lĩnh vực nông nghiệp thiếu và yếu.

- Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, vận 
chuyển và tiêu thụ nông sản vụ đông.

- Giá vật tư giống, phân bón, thuốc trừ sâu, công lao động vẫn ở mức cao 
nên chi phí sản xuất lớn. 

- Doanh nghiệp, thương lái ký hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 
từ đầu vụ còn chưa nhiều. Giá nông sản bấp bênh, tiêu thụ nông sản không ổn 
định nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG  2021 - 2022
1. Chỉ tiêu:
Toàn xã phấn đấu gieo trồng 20 ha cây rau màu vụ đông các loại. Tập trung 

vào một số cây trồng chủ lực sau:
- Cây hành, tỏi: phấn đấu diện tích trồng đạt 2 ha, tập trung ở các xóm: Xóm 

Bắc, Xóm 2, Xóm 3.
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- Cây khoai tây; Cây ngô; Cây khoai lang: phấn đấu trồng 1,5 ha 
- Cây rau màu các loại: Phấn đấu gieo trồng 16,5 ha cây rau màu các loại, 

tập trung phát triển các loại cây rau có hiệu quả kinh tế cao như: xu hào, bắp cải, 
súp lơ, cà chua, tập trung trồng trên vùng chuyển đổi và đất 3 vụ.

 2. Giải pháp thực hiện
- Tuyên truyền các hộ nông dân chủ động chuẩn bị các giống có chất lượng tốt.
- Tăng cường sử dụng phân chuồng, phân vi sinh bón cho cây vụ đông.
- Cán bộ thôn chủ động huy động máy móc thu hoạch lúa mùa trung đến 

đâu, làm đất trồng rau màu vụ đông ngay đến đó.
- Mở rộng các mô hình trồng gối, trồng xen, làm đất tối thiểu, không làm 

đất, làm bầu (cho ngô, bí và khoai tây), mô hình che phủ nilon (cho cây rau vụ 
đông sớm),… để tranh thủ thời vụ và tiết kiệm chi phí nhân công.

- Thời vụ, cơ cấu giống phù hợp cho từng cây trồng:
+ Cây ngô: Trồng trước ngày 05/10/2021
+ Cây hành, tỏi: Trồng từ 25/9 đến 15/10/2021, không nên trồng muộn gặp 

mưa cuối vụ hành, tỏi bệnh nhiều, năng suất, chất lượng thấp, rớt giá.
+ Cây khoai tây: Trồng từ 25/10-15/11/2021. Tăng cường gieo trồng giống 

có năng suất, chất lượng cao phục vụ cho chế biến, áp dụng đồng bộ cơ giới từ 
khâu làm đất, gieo trồng và thu hoạch, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập.

+ Cây rau màu: Các loại rau màu ngắn ngày bố trí trồng chuyên canh hoặc 
xen canh với các cây vụ đông khác, trồng gối vụ, tăng vụ để tăng hệ số sử dụng 
đất, tăng thu trên một đơn vị diện tích đất, kể cả diện tích đất vồng, vườn.

- Khuyến khích các hộ dân mượn đất, thuê đất trồng cây vụ đông thành vùng 
tập trung để thuận tiện cho chăm sóc và áp dụng cơ giới vào sản xuất.

- HTX-DCNN chủ động làm tốt công tác tưới tiêu và bảo vệ thực vật kịp thời, 
hiệu quả.

Trên đây là kế hoạch đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2021- 2022, UBND xã 
yêu cầu HTXDVNN, các cơ sở thôn, xóm tập trung chỉ đạo đồng thời đề nghị các 
Đoàn thể phối hợp, tích cực tuyên truyền các hộ nông dân thực hiện để sản xuất đạt 
kết quả./.

Nơi nhận:
- TTĐU xã;
-TT HĐND-UBND;
- HTXDVNN xã;
- Các đ/c cán bộ thôn;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

              Nguyễn Viết Thiện
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