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KẾ HOẠCH 

Tổng kết sản xuất Đông - Xuân năm 2018 - 2019,  

nhiệm vụ sản xuất Đông- Xuân năm 2019 - 2020  

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân 

huyện xây dựng kế hoạch tổng kết sản xuất vụ Đông - Xuân 2018- 2019 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được; những mặt hạn chế, yếu 

kém trong vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2018- 2019, chỉ ra nguyên nhân, từ đó 

rút kinh nghiệm cho vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2019 - 2020. 

2. Các cấp, các ngành chức năng tổng kết đánh giá cụ thể, sát thực những 

kết quả đã đạt được và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong vụ sản 

xuất, đề ra phương hướng nhiệm vụ từ đó đề xuất các giải pháp cho công tác chỉ 

đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt hơn các vụ sản xuất tiếp theo. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT SẢN XUẤT ĐÔNG - XUÂN 

2018 – 2019 

 1. Nội dung  

  Tổng kết sản xuất Đông - Xuân năm 2018- 2019, nhiệm vụ sản xuất 

Đông - Xuân năm 2019 – 2020;  giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 

năm 2019 – 2020; giải pháp chủ yếu về tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch 

sản xuất Đông - Xuân năm 2019 - 2020. 

2. Hình thức 

Các cấp không tổ chức Hội nghị tổng kết, chỉ xây dựng báo cáo kết quả 

sản xuất Đông xuân năm 2018- 2019, nhiệm vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2019 

– 2020; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2019 - 

2020 và giải pháp chủ yếu về tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất 

Đông - Xuân năm 2019 - 2020. 

3. Tổ chức thực hiện  

3.1. Đối với cấp huyện 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng dự thảo 

báo cáo tổng kết sản xuất Đông - Xuân năm 2018 - 2019, nhiệm vụ sản xuất 

Đông - Xuân năm 2019 - 2020; Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân 

công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện đảm bảo hoạt động có hiệu 

quả. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/10/2019. 
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- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các phòng chức năng tham 

mưu xây dựng Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2019 

- 2020 và các giải pháp tổ chức điều hành thực hiện. Thời gian hoàn thành trước 

ngày 10/10/2019 

3.2. Đối với cấp xã 

- Chủ động xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết sản xuất Đông - Xuân năm 

2018 - 2019, nhiệm vụ sản xuất Đông - Xuân năm 2019 - 2020  

- Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đông xuân 2019 - 

2020 của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành quyết định phân bổ 

chỉ tiêu cho các thôn bản, khu phố (chỉ tiêu chỉ được bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu 

huyện giao) và ban hành các giải pháp tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch 

xuất vụ Đông - Xuân năm 2019 - 2020. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất cấp xã đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

- Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2019 

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP SẢN XUẤT ĐÔNG - 

XUÂN NĂM 2019 - 2020 

 1. Các chỉ tiêu sản xuất Đông - Xuân năm 2019 - 2020 

Căn cứ tiềm năng, thế mạnh và nhân lực của từng địa phương, Các ngành, 

UBND các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo, phấn đấu vụ sản xuất đông xuân 

năm 2019 – 2020 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.  

Cụ thể dự kiến chỉ tiêu kế hoạch vụ đông xuân 2019 – 2020 như sau: 

Tổng diện tích gieo trồng 1.300 ha; Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 4.250 

tấn; Trồng rừng mới 1.200 ha; Phát triển đàn gia súc: Đàn trâu 2.062 con, đàn bò 

1.800 con, đàn dê 2.500 con, đàn lợn 2.000 con, đàn gia cầm 100 nghìn con. 

Phấn đấu tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt 80% tổng đàn trở lên.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp sản xuất Đông - Xuân năm 2019 - 2020 

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu sản xuất Đông xuân 2019 – 2020 đề 

nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban ngành chức năng và các thành viên 

Ban chỉ đạo sản xuất cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp sau. 

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Ban chỉ đạo sản xuất các cấp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai 

thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn 

huyện; tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất và chỉ đạo thực hiện tốt 

các mặt công tác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện 

sản xuất đông xuân tại cơ sở. 
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Tăng cường thanh tra, kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp bao gồm: 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạt giống cây trồng nhằm hạn chế và ngăn chặn 

kịp thời tình trạng lợi dụng mùa vụ để đưa ra thị trường vật tư nông nghiệp giả, 

kém chất lượng, nhái mẫu mã của các sản phẩm có uy tín làm thiệt hại cho sản 

xuất và nông dân. 

2.2. Các nhiệm vụ chuyên môn 

a) Về trồng trọt 

- Tập trung đầu tư thâm canh sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng theo hướng sử dụng những giống có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp 

với cơ cấu cây trồng vụ Đông - Xuân, mở rộng diện tích lúa lai, ngô lai và các 

loại cây thực phẩm, cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế cao với quy mô 

phù hợp, tạo các vùng nông sản hàng hoá. Nhân rộng các mô hình tròng cây ba 

kích, sa nhân, mô hình trồng ngô xuống chân ruộng một vụ tạo vùng nguyên liệu 

cho chế biến sản phẩm bún ngô; triển khai mô hình trồng khoai tây vụ đông...  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất như vật tư phân bón, giống 

cây trồng theo kế hoạch, đáp ứng đủ giống theo nhu cầu sản xuất của nhân dân. 

Tuân thủ các biện pháp kỹ thuật như gieo trồng đúng kỹ thuật, đúng mùa vụ và 

đúng mật độ theo từng loại cây trồng. Chỉ đạo cày ải các diện tích qua đông. 

- Kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật; không cung ứng các loại giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Chỉ đạo hướng dẫn sử dụng vật tư, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Đồng thời nâng cao năng lực phòng chống 

dịch bệnh cho cây trồng. 

b) Về chăn nuôi, thú y, thủy sản 

- Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân rộng 

mô hình chăn nuôi bò bán chăn thả, chăn nuôi dê.... Quan tâm khuyến khích 

phát triển đàn gia súc, đẩy mạnh công tác phòng chống đói rét, tăng diện tích 

trồng cỏ, tích trữ thức ăn cho đàn trâu, bò trong mùa rét. 

- Triển khai, nhân rộng các mô hình điểm như mô hình chăn nuôi vịt cổ 

xanh, mô hình chăn nuôi bò bán chăn thả... 

- Tăng cường công tác thú y, chủ động phòng chống kịp thời có hiệu quả 

các loại dịch bệnh; tổ chức tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; 

phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Bao 

vây dập tắt các ổ dịch bệnh kịp thời ngay khi mới phát sinh; các ngành chức 

năng phối hợp làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển; xử lý, tiêu hủy gia súc, 

gia cầm theo đúng quy định của Pháp lệnh thú y. Thực hiện tốt công tác tiêu độc 

khử trùng tại các tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm. 

- Tăng cường khai thác diện tích mặt nước có khả năng để phát triển nuôi 

trồng thuỷ sản.  

c) Lâm nghiệp 



 4 

- Vận động nhân dân chuẩn bị tốt hiện trường cho vụ trồng rừng như phát 

đường băng, cuốc và lấp hố theo quy trình kỹ thuật. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp đến người 

dân. 

- Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. 

Tiếp tục làm đường băng cản lửa trên các diện tích rừng trồng. Kiểm tra, ngăn 

chặn tình trạng chặt phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép và phòng, 

chống sâu bệnh hại rừng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động 

trồng rừng của các doanh nghiệp đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư trên 

địa bàn. 

d) Công tác khuyến nông và chuyển giao khoa học kỹ thuật 

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngư đến cơ sở và người dân; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất; phát triển và nhân ra diện rộng các mô hình sản xuất; bảo 

quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị đối với các nông sản hàng hóa, tăng thu 

nhập cho người lao động.  

e) Thủy lợi, phòng chống thiên tai 

- Tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ theo kế hoạch. Tăng 

cường quản lý khai thác có hiệu quả các công trình; thường xuyên kiểm tra, tu 

sửa các công trình, nạo vét kênh mương; thực hiện tốt công tác phòng chống 

hạn; xây dựng các phương án chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời 

với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai - tìm 

kiếm cứu nạn ứng phó với thiên tai, thảm họa, sự cố xảy ra trên địa bàn huyện; 

thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; dự báo, cảnh báo, chuẩn bị các vật tư, 

phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

          Trên đây là Kế hoạch tổng kết công tác sản xuất Đông - Xuân năm 2018 - 

2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm vụ sản xuất Đông - xuân 2019 - 

2020 của UBND huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận:  
- TT huyện ủy, HĐND huyện;                                                 
- Các Đ/c UV BTVHU;        
- CT, các PCT UBND huyện;  

- UBMT TQ và các đoàn thể huyện;   

- Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện;  (eOffice) 

- Hạt Kiểm lâm huyện, Chi cục Thống kê; 

- XN khai thác công trình TL; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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