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BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018, kế hoạch vụ Đông năm 2019 

 
 

Thực hiện Công văn số 1016/SNN-BVTV ngày 02/8/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn V/v báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông năm 

2018, kế hoạch vụ Đông năm 2019. UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Đông năm 2018. 

1.1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện trong chỉ đạo 

sản xuất vụ Đông năm 2018 và sự phối hợp giữa các ngành, các tổ chức đoàn 

thể, chính quyền cơ sở, trong năm Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các 

đơn vị liên quan trong huyện nỗ lực, cố gắng tìm mọi giải pháp để hoàn thành 

các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. 

- Công tác tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân tiếp tục được quan tâm, 

chú trọng, một số mô hình phát triển sản xuất đã được người dân ứng dụng và mở rộng. 

- Giá vật tư nông nghiệp và giống cây trồng cơ bản ổn định, đoàn liên 

ngành của huyện, xã liên tục kiểm tra chất lượng giống, phân bón ... do đó thuận 

lợi cho người nông dân đầu tư yên tâm vào sản xuất vụ. 

1.2. Khó khăn 

- Thời tiết trong vụ gieo trồng diễn biến phức tạp, mưa giá rét, khô hạn 

kéo dài, nhiệt độ có thời điểm xuống thấp nên đã làm ảnh hưởng đến diện tích, 

năng suất, sản lượng một số cây trồng.  

- Vụ đông chủ yếu trồng cây rau các loại như rau cải bắp, su hào, khoai 

tây, củ cải, nhìn chung rau trồng chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình chưa thành 

hàng hóa.  

2. Diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị cây trồng vụ Đông 2018; 

Kế hoạch triển khai vụ Đông 2019  

2.1. Diện tích trồng cây vụ đông năm 2018 đạt 181,97 ha, trong đó cây 

rau các loại 159,22 ha, cây khoai tây 19,04 ha, cây đậu các loại 0,03 ha, cây 

trồng khác 3,41 ha. Năng suất cây rau đạt 71,59 tạ/ha, sản lượng đạt 1.139,91 

tấn; cây khoai tây năng suất 74,46 tạ/ha, sản lượng đạt 141,77 tấn 

2.2. Kế hoạch triển khai vụ đông năm 2019: Tiếp tục chỉ đạo UBND các 

xã, thị trấn thực hiện gieo trồng cây vụ đông kịp thời vụ. Chỉ đạo Phòng chuyên 

môn kết phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn, Công ty Cổ phần 

Đại Nguyễn Lạng Sơn thực hiện mô hình tổ chức sản xuất khoai tây thương 

phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm vụ đông xuân 2019 – 2020 tại các xã Đình Lập, 

Cường Lợi, Châu Sơn, Bắc Lãng. Quy mô khoảng 10 ha. 

                (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 



 

3. Nêu một số mô hình sản xuất điển hình trong sản xuất vụ Đông 

năm 2018 cho hiệu quả kinh tế cao (giống, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, sản 

xuất theo chuỗi giá trị,...) 

- Bằng nguồn vỗ hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình xây dựng nông 

thôn mới do HTX Thiên Phú thực hiện xây dựng Mô hình “Sản xuất rau an 

toàn” nhằm tạo mô hình phát triển kinh tế nổi bật, mang lại hiệu quả cao, định 

hướng mở rộng nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã. Kinh phí 

777,676 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 396 triệu, nhân dân đóng góp 

381,676 triệu đồng, cụ thể:  

- Diện tích trồng Bí Đỏ 1,5 ha có 05 hộ gia đình tham gia. Cây Bí đỏ sinh 

trưởng phát triển tốt và cho năng suất khá cao. Tổng sản lượng đạt 38 tấn, ước 

đạt 114 triệu đồng;  

- Diện tích trồng rau cải làn 0,54 ha, có 02 hộ dân tham gia tại thôn Quang 

Hòa. Tổng sản lượng đạt 3,9 tấn, đạt 42 triệu đồng. 

 - Hợp tác xã Thiên Phú liên hệ bán giao tại các chợ, với Hợp tác xã Hợp 

Thịnh huyện Cao Lộc và các nhà hàng tại Quảng Ninh, Hà Nội.  

4. Một số cơ chế chính sách đã và đang áp dụng trên địa bàn để hỗ 

trợ nông dân sản xuất vụ Đông năm 2018 và vụ Đông năm 2019  

Bằng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, UBND huyện chỉ đạo 

UBND các xã phối hợp phòng chuyên môn, Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty 

Cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn xây dựng các mô hình sản xuất, cung cấp hàng 

hóa và dịch vụ gắn với chuỗi giá trị, vụ đông 2019 quy mô dự kiến thực hiện 10 

ha khoai tây. 

5. Một số giải pháp chỉ đạo, điều hành để tổ chức sản xuất cây vụ 

Đông năm 2019 đạt hiệu quả cao 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết, điều kiện thuận 

lợi, đất đai, nhân lực đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các cây vụ Đông. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Khuyến nông viên vào cuộc 

để chung sức với nông dân bằng các giải pháp: Bám sát đồng ruộng; theo dõi 

chặt chẽ diễn biến thời tiết, dịch hại, sinh trưởng của cây trồng.  

- Khuyến cáo người nông dân nên mua giống cây trồng cho vụ Đông ở 

những điểm bán có uy tín chất lượng, có giấy phép đăng ký kinh doanh, để tránh 

được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.  

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018, kế hoạch vụ 

Đông năm 2019 của huyện Đình Lập./. 

 
 

Nơi nhận:       
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện;       ( eOffice) 

- Phòng NN và PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 



 

PHỤ LỤC 

Kết quả sản xuất vụ Đông 2018 và Kế hoạch vụ Đông 2019 
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UNND  ngày     /8/2019 của UBND huyện Đình Lập) 

 

TT Năm 2018 Kế hoạch năm 2019 

Cây trồng Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Giá trị 

(1.000 

đồng) 

Diện 

tích 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Giá trị 

(1.000 

đồng) 

Ghi 

chú 

1 Ngô           

2 Lạc           

3 Đậu Tương          

4 Khoai tây 19,04 74,46 141,77  30 75 225   

5 Khoai lang          

6 Rau các loại 159,22 71,59 1.139,91  160 75 1.200   

7 Đậu các loại 0,03 10 0,03  1 10 1,0   

8 Cây trồng khác 3,41 45 15,34  5 45 22,5   

 Cộng: 181,97    196     
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