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BÁO CÁO 

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 

2022, Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023 

 

PHẦN I: 

TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ  

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2022 

 

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT. 

1. Những thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền từ 

Thành phố đến xã và thôn; sự phối hợp tích cực của các ban ngành, đoàn thể và 

sự chủ động triển khai thực hiện công tác sản xuất của nhân dân, đặc biệt là 

công tác tuyên truyền vận động để người dân có ý thức hơn trong sản xuất nông 

nghiệp nói chung và vụ xuân nói riêng. 

- Thời tiết trong năm 2022 cơ bản thuận lợi để sản xuất các loại cây trồng. 

2. Những khó khăn: 

- Tình hình dịch hại diễn biến phức tạp, đặc biệt chuột, bệnh đạo ôn với 

nòi mới độc tính cao gây hại trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất sản 

lượng lúa. 

- Giá cả vật tư tăng cao, giá nông sản thấp, đô thị hoá các công trình xây 

dựng trên địa bàn làm ảnh hưởng đến tưới và tiêu ở một số vùng đặc biệt là nước 

kẽ gỗ, một số bà con sản xuất tuỳ tiện không theo lịch thời vụ và cơ cấu các bộ 

giống. 

- Dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, một số hộ dân ý 

thức chấp hành trong công tác tiêm phòng dịch bệnh chưa nghiêm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH. 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất. 

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022 của UBND thành 

phố. UBND xã Đồng Môn đã xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp sát với 

thực tế địa phương, xác định ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp. Sau khi kế 

hoạch được triển khai và xin ý kiến tại hội nghị cán bộ cốt cán, UBND xã đã 

giao cán bộ chuyên môn chỉnh sửa theo sự góp ý, sau đó được triển khai, phổ 

biến quán triệt đến tận người dân. 



- Trong quá trình tổ chức chỉ đạo sản xuất UBND, Ban nông nghiệp, HTX 

đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa kế hoạch như: Văn bản chỉ đạo cày 

bừa chuẩn bị đất bắc, chủ động giống; Văn bản chỉ đạo xuống giống của các trà 

mạ, chỉ đạo xuống cấy, dặm tỉa và các văn bản chỉ đạo về phòng trừ sâu bệnh, 

chỉ đạo chăm bón cho các đối tượng cây trồng... Nhìn chung việc cập nhật tiến 

độ sản xuất, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất khá kịp thời và 

hiệu quả. 

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất theo lĩnh vực: 

2.1 Trồng trọt:  

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy: 465ha/510ha đạt 91,17%. Trong đó 

diện tích gieo cấy vụ Xuân: 295/295 ha đạt 100% kế hoạch (tăng 1,01% về diện 

tích cùng kỳ năm 2021). Năng suất bình quân 44 tạ/ ha. Tổng sản lượng đạt 

1.298 tấn/KH 1.593 tấn = 81,5% kế hoạch; diện tích gieo cấy vụ Hè Thu 

170/200ha, năng suất đạt 40 tạ/ha, tổng sản lượng 680 tấn.  

- Cây màu: Lạc gieo trỉa 35/35 ha đạt 100%; năng suất đạt 30 tạ/ha, sản 

lượng 105 tấn. Về Dưa hấu: diện tích 2ha, năng suất 6 tấn/ha, sản lượng 12 tấn 

đạt 37,5% so với kế hoạch. 

- Chăn nuôi - thú  y - Nuôi trồng thủy sản: 

  + Chăn nuôi - thú y: Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 

năm 2022 kết quả như sau: Trâu bò đạt 70%, lợn 98%, chó 90%, gia cầm đạt 

89%; Tiến hành tiêu hủy 03 con lợn với trọng lượng 172kg bị dịch tả lợn châu 

phi tại 02 hộ gia đình Văn Ngọc Hậu thôn Thắng Lợi và Trần Văn Anh thôn 

Trung Tiến. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm có 14.791 con. Trong đó đàn lợn có 4.985con, 

đàn gia cầm có 9.500con, trâu bò 306 con.  

+ Nuôi trồng thủy sản: Phát huy 56,4ha diện tích nuôi trồng thủy sản. 

Trong đó: diện tích nuôi trồng thủy sản mặn lợ 19,5ha, nước ngọt 36,9ha sản 

lượng đạt 35 tấn. Tổ chức nuôi thử nghiệm mô hình cá Dìa Bông 0,5ha tại diện 

tích nuôi trồng thủy sản của hộ anh Nguyễn Danh Cường, sau 5 tháng qua 

nghiệm thu sơ bộ cá phát triển khá tốt. 

Nhận và cấp phát 1.200kg hóa chất Chlorine cho các hộ NTTS xử lý ao hồ, 

phòng chống dịch bệnh thủy sản và 500 gói chế phẩm Hatimic cấp phát các hộ 

chăn nuôi xử lý mùi hôi chuồng trại và ủ phân vi sinh.  

3. Kết quả thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn 

với triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Chương trình 

OCOP: 

- Rau, hoa, củ quả: triển khai 6,5ha trồng rau củ quả tập trung (trong đó 2ha 



tại vùng hàng rào thuộc thôn Quyết Tiến; 4.5ha tại HTX Thanh niên Thành Sen) 

cho năng suất sản lượng cao;  triển khai trồng 3500m2 hoa các loại (trong đó có 

1500 m2 trong nhà lưới). 

- Lúa: Triển khai thí điểm giống lúa Chất lượng cao Bắc Thịnh với diện 

tích 7ha tại vùng Trương thuộc thôn Thanh Tiến, giống Nàng Xuân 6ha tại vùng 

ruộng cồn thôn Quyết Tiến; giống lúa ND502 trên 30ha tại các thôn Trung Tiến, 

Tiền Tiến, Thắng Lợi, Hòa Bình, Đồng Thanh, Liên Công và Tiến Giang. 

- Lợn: Tổng đàn lợn: 1660 con. Trong đó có 2 mô hình chăn nuôi lợn thịt 

liên kết quy mô 135 con/lứa; một mô hình lợn nái quy mô 300 con nái ngoại kết 

hợp 800 con lợn thịt/ lứa, lợn con xuất chuồng 2500 con; 214 con lợn thịt các hộ 

nuôi nhỏ lẻ. 

- Tiến hành đăng ký 02 sản phẩm: Bánh đa nem Thành Sen - Nhật Thành 

và chế tác Ngọc Trai Thành Quỳnh Giang đạt sản phẩm OCOP năm 2022. 

- Tích tụ ruộng đất: Tổ chức 8 cuộc họp các hộ dân liên quan và thành lập 6 

đoàn để thực hiện tích tụ ruộng đất. Trong năm 2022 đã vận động tích tụ được 

22,15ha trong đó vùng Đập Thượng - Cửa Tịnh của thôn Thanh Tiến 7,3ha; 

Vùng Tran 1ha; Vùng Nương Thiện của thôn Hòa Bình- Đồng Thanh - Liên 

Công  4,3ha; Vùng Đồng Ngang thôn Quyết Tiến 0,5ha; Vựng Đìa Thanh Tiến 

1,0ha. Vùng Đập cu thôn Tiền Tiến 7 ha. Đã triển khai xây dựng 01 mô hình 

tích tụ ruộng đất đồng màu để triển khai làm nhà lưới và trồng Na Thái tại thôn 

Quyết Tiến với diện tích 1,05ha, trong đó đã trồng được 0,5ha. 

- Gia cầm: có 06 mô hình chăn nuôi theo hình thức gia trại trong đó có 04 

mô hình nuôi chim cút; 03 mô hình chăn nuôi gà. 

- Bò: Tổng đàn 306 con, trong đó bò Zebu 42 con đạt tỷ lệ 13,7%. 

4. Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp: 

- Hạ tầng thủy lợi: Triển khai thi công 3/6 tuyến kênh mương nội đồng với 

tổng chiều dài 432m; thi công nền đường giao thông nội đồng tuyến hồ anh Hải 

Đặng đi cống Đồng Voi và từ cống Đồng Voi đi nghĩa địa Cồn Trửa với chiều 

dài 460m; tiến hành nạo vét mương, nâng cấp bờ vùng vòng; khảo sát bồi trúc 

bờ hồ Đức Mỹ, đắp lề đường từ giếng nam đi ra nghĩa trang Cồn Trữa với chiều 

dài 1.160m; xây dựng mới trạm bơm Bến Đá, nâng cấp sữa chữa cống K7+800 

và cống K11 đảm bảo công tác tiêu thoát lũ và ngăn mặn, giữ ngọt. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN CÁC LĨNH VỰC. 

1. Công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn vệ 

sinh thực phẩm:  

Trong năm 2022 địa phương đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của 



Thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán 

giống, VTNN trên địa bàn. Qua kiểm tra cơ bản các hộ chấp hành tốt. 

2. Công tác bảo vệ thực vật: 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của ngành chuyên môn đặc biệt là Trung 

tâm ứng dụng KHKT&BVCTVN Thành phố địa phương đã ban hành thông báo, 

triển khai, kiểm tra nhắc nhở bà con nhân dân phòng trừ kịp thời đặc biệt là 

trong vụ xuân 2020 là bệnh bạc lá và bệnh sâu cuốn là trong vụ Hè Thu. 

4. Công tác thú y: 

Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 đạt trên 90% 

tổng đàn. 

Phối hợp đoàn liên ngành Thành phố tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền các 

hộ giết mổ đưa vào khu giết mổ tập trung Thạch Đồng đạt kết quả cao. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ NGUYÊN NHÂN  

1. Về tồn tại, hạn chế:   

- Tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh đạo ôn, chuột 

trên lúa làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa vụ Xuân.  

- Ý thức của một số bà con nhân dân chuyển đổi cây trồng chưa mạnh, 

phần lớn là tự cung tự cấp đáp ứng được lương thực là được, sản xuất còn tuỳ 

tiện, không quy hoạch được vùng chuyên canh, một số chỉ tiêu đề ra chưa đạt, 

công tác bảo vệ đồng còn nhiều bất cập vì một số hộ chăn nuôi thiếu ý thức thả 

rông trâu, bò làm ảnh hưởng đến cây trồng và vệ sinh môi trường trong toàn xã, 

HTX dịch vụ Nông nghiệp chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình dẫn 

đến nhân dân có nhiều ý kiến. 

- Tình trạng bỏ hoang đất ngày càng nhiều trên đất lúa lẫn đất màu. Liên 

kết trong sản xuất tập trung thiếu bền vững, khó khăn trong công tác tiêu thụ sản 

phẩm. 

2. Nguyên nhân: 

- Một số người dân còn chủ quan trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.  

- Diễn biến thời tiết diễn biến bất thường mưa ẩm nhiều, thiếu ánh sáng, 

một số vùng đất xấu, đất chua, khó thoát nước, dinh dưỡng đất kém hoặc không 

cân đối trong bón phân, hệ thống phòng trừ tổng hợp chưa được chú trọng, nhiều 

hộ nông dân không chấp hành phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn trong điều kiện sản xuất còn 

chậm, thiếu sâu sát, quyết liệt. 

- Nhận thức của một bộ phận lớn người chăn nuôi chưa đầy đủ về tầm quan 

trọng của công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 



- Tập quán sản xuất của người dân phần lớn còn nặng nề với phương thức 

canh tác tuyền thống, chưa theo hướng hàng hóa; quy mô sản xuất nông nghiệp 

manh mún; việc tích tụ, tập trung ruộng đất đang hết sức khó khăn, hạn chế áp 

dụng khoa học công nghệ, thu hút hình thành và phát triển doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp; chưa thu hút được doanh nghiệp liên kết đầu tư sản xuất bền 

vững. 

PHẦN II: 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2023 

I. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2023 

 1. Chỉ tiêu tổng quát:       

Tập trung chỉ đạo kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023 với quan 

điểm tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Chuyển dịch hiệu quả khoanh 

vùng cơ cấu bộ giống theo hướng tăng diện tích giống chất lượng cao, các đối 

tượng cây ngắn ngày kết hợp quy trình thâm canh phù hợp, chủ động phòng trừ 

hiệu quả các đối tượng dịch hại, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỷ thuật trồng 

trọt trong sản xuất. Tập trung cao trong công tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

nâng cao chất lượng tổng đàn, quan tâm các mô hình phát triển sản xuất gắn với 

xây dựng Nông thôn mới và Chương trình OCOP. 

2. Chỉ tiêu cụ thể:  

2.1. Trồng trọt: 

- Cây lúa: Diện tích cả năm 485ha (trong đó vụ xuân 295 ha, năng suất 54 

tạ/ha sản lượng 1593 tấn; vụ Hè Thu 190ha năng suất 44 tạ/ha sản lượng 836 

tấn). 

- Cây lạc xuân: Diện tích 35 ha năng suất 30 tạ/ha sản lượng 105 tấn. 

- Dưa hấu: Diện tích 4 ha (trong đó vụ xuân 1ha; vụ hè thu 3ha), năng suất 

18 tạ/ha sản lượng 7,2 tấn. 

- Rau các loại: Diện tích 30 ha năng suất 30 tạ/ha sản lượng 90 tấn. 

       2.2. Chăn nuôi:  

- Duy trì tổng đàn trâu, bò cày kéo sinh sản, tăng tỷ lệ phối giống bò lai 

Zêbu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. 

Tổng đàn gia súc, gia cầm có 14.791 con. Trong đó đàn lợn có 4.985con, 

đàn gia cầm có 9.500con, trâu bò 306 con.  

- Đàn lợn: 1.700 con (cả năm), trong đó có 2 mô hình trên 150 con/lứa, 01 

mô hình lợn nái ngoại 300con kết hợp với 800 con lợn thịt/lứa. 

2.3 Nuôi trồng thuỷ sản: Tiếp tục phát huy 56,4 ha diện tích nuôi trồng 

thủy sản. Trong đó: Nước mặn, lợ 19,5ha năng suất ước đạt 25 tấn, nước ngọt 

36,9ha năng suất ước đạt 15 tấn. 



IV. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

       1. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất: 

- Nắm bắt chủ trương và triển khai thực hiện theo Đề án sản xuất của 

Thành phố, tập trung chỉ đạo các thôn triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức chỉ đạo sản xuất, khuyến 

khích bà con nhân dân chuyển đổi sang các loại giống ngắn ngày có chất lượng 

cao.  

- Tổ chức triển khai phổ biến nội dung kế hoạch đến tận người dân, chú 

trọng quán triệt thực hiện nghiêm túc các giải pháp về thời vụ, cơ cấu giống và 

các biện pháp kỷ thuật thực hiện theo quy trình kỹ thuật sản xuất, công tác quản 

lý giống, phân bón, thuốc BVTV, vật tư phục vụ sản xuất hiệu quả. 

2. Giải pháp về quy trình kỷ thuật và ứng dụng tiến bộ KHKT và 

khuyến nông: 

Chỉ đạo cấy đúng lịch thời vụ, kiên quyết không để gieo thẳng ở các vùng 

sâu trũng gây khó khăn cho việc điều hành nước. Bắc mạ phải cân đối diện tích 

để đảm bảo cấy đủ, đúng kế hoạch. 

      Tăng cường chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, liên 

hệ tổ chức tập huấn KHKT cho cán bộ và bà con nông dân. Thường xuyên thăm 

đồng, kiểm tra dự báo về các loại sâu bệnh, theo dõi kiểm tra dịch bệnh ở đàn 

gia súc, gia cầm, liên hệ giống mới để cung ứng cho bà con nhân dân theo nhu 

cầu đã đăng ký. HTX dịch vụ nông nghiệp phối hợp với các thôn tiến hành khảo 

sát bờ vùng, bờ thửa để chủ động bồi trúc phục vụ sản xuất kịp thời.   

 3.2 Công tác thú y, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản:  

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến tận hộ nuôi về nguy cơ, 

tác hại của các bệnh nguy hiểm trên động vật, để người nuôi chủ động áp dụng 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, nhất là việc khai báo dịch 

và thực hiện các biện pháp chống dịch. 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt 

buộc cho gia súc, gia cầm và thủy sản; đồng thời thực hiện việc giám sát định kỳ 

đối với một số bệnh truyền lây từ động vật sang người theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

đến tận hộ nuôi, chuồng, trại chăn nuôi, vùng nuôi nhằm phát hiện xử lý kịp thời 

các ổ dịch khi mới xuất hiện, không để dịch lây ra diện rộng. 



- Tăng cường công tác thông báo, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm cho bà con nhân dân được biết đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu 

phi để chủ động phòng tránh có hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất 

nông nghiệp năm 2022, Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023./. 
Nơi nhận: 
- Phòng kinh tế; 

- Chủ tịch; các PCT UBND 

- Lưu: VT UBND. 
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Nguyễn Xuân Thiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		thiennx.xdm@hatinh.gov.vn
	2022-10-17T08:52:26+0700


		xathachmon.tpht@hatinh.gov.vn
	2022-10-18T16:02:57+0700


		2022-10-18T16:03:54+0700




