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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VŨ MUỘN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã 

Vũ Muộn khóa XX- kỳ họp thứ ba về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh xã Vũ Muộn năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND xã Vũ Muộn về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND huyện Bạch 

Thông về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022; 

Xét đề nghị của Công chức ĐC-NN-XDMT xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022 xã Vũ Muộn theo nội 

dung Phương án chi tiết đính kèm.  

Điều 2. Công chức Chuyên môn, BCĐ phụ trách thôn, các đoàn thể xã chủ động 

phối hợp, chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022 

theo đúng nội dung Phương án đã được phê duyệt. 

Điều 3. Văn phòng - Thống kê xã, Công chức chuyên môn, công chức phụ trách 

các thôn, các đoàn thể và các Trưởng thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 (T/hiện); 

- Đ/U; HĐND; UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các đoàn thể xã; 

* Gưi bản giấy: 

- Các thôn trong xã; 

- Lưu: VP UBND. 
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PHƯƠNG ÁN  

Sản xuất vụ Đông xuân năm 2021-2022 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022  

 của UBND xã Vũ Muộn) 
 

Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 

sản xuất nông lâm nghiệp năm 2022. UBND xã Vũ Muộn xây dựng Phương án sản 

xuất vụ Mùa năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2022 

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, 

HĐND, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, các thôn, nỗ lực của cán bộ trong 

ngành và bà con nông dân đã góp phần thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản 

xuất vụ xuân theo kế hoạch đề ra. 

Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, do biến 

đổi khí hậu nhiệt độ thấp kéo dài hết vụ, cuối vụ mưa lũ dồn dập, điển hình như đợt rét 

đậm rét hại cuối tháng 2 đầu tháng 3, khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gia súc bị ảnh 

hưởng, đặc biệt trâu, bò, dê ... chết rét, cơn lũ ngày 23/5 khiến một số diên tích hoa 

màu bị thiệt hại nặng. Song UBND xã đã chỉ đạo khôi phục sản xuất, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng để đảm bảo an ninh lương thực. 

II. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ MÙA NĂM 2022 

1. Nhận định những thuận lợi, khó khăn 

1.1. Thuận lợi 

- Việc áp dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất ngày càng được người dân 

quan tâm đầu tư. 

- Cơ cấu giống được kiểm soát chặt chẽ hơn, các giống cây trồng đưa vào sản 

xuất có năng suất, chất lượng cao. 

- Vật tư nông nghiệp được cung ứng đầy đủ, giá cả ổn định, đảm bảo chất lượng. 

- Các sản phẩm cây trồng tạo ra có giá thành ổn định, đã hình thành chuỗi liên kết 

sản xuất với các công ty, doanh nghiệp đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. 

- Tư duy sản xuất của người dân đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sản xuất gắn với 

tiêu thụ sản phẩm; trong lĩnh vực chăn nuôi, người dân đã tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất, vật tư đầu vào để đảm bảo năng suất và an toàn dịch bệnh, đã có sự liên kết với 

các doanh nghiệp, HTX trong sản xuất để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. 



1.2. Khó khăn 

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường 

như rét đậm, rét hại, hạn hán, mưa lũ, nhiều loại dịch bệnh mới phát sinh và gây hại 

làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi gây khó khăn 

trong công tác phòng trừ. 

- Hệ thống thủy lợi phục vụ nhu cầu tưới cơ bản đã được đầu tư tuy nhiên vẫn còn 

hạn chế. 

- Việc liên kết sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do diện tích đất sản xuất còn 

manh mún, tư duy về sản xuất chậm thay đổi. 

2. Mục tiêu chung 

- Chỉ đạo sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế được giao 

năm 2022. 

- Đẩy mạnh sản xuất cây trồng theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng 

và hiệu quả.  

- Tiếp tục phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng 

các giống cỏ có năng suất, chất lượng, đồng thời tiến hành chọn lọc, bảo tồn, phát triển 

một số loài vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chăn 

nuôi, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

-  Bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có; tiếp tục nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp bền 

vững. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Diện tích cây lúa nước đạt 123/123 ha kế hoạch chỉ tiêu giao, năng suất đạt 51 tạ/ha 

- Diện tích cây ngô đạt 53/53 ha kế hoạch chỉ tiêu giao, năng suất đạt 46 tạ/ha 

- Diện tích cây rau, đậu đỗ các loại … đạt và vượt chỉ tiêu giao. 

(Các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 

của UBND xã Vũ Muộn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách năm 2022) 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho người dân trong quá trình sản xuất. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân 

thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô hộ nhỏ lẻ sang quy mô hợp tác xã, tổ hợp tác 

hoặc nhóm sản xuất cùng sở thích; tổ chức sản xuất theo kế hoạch và yêu cầu của thị 

trường, hỗ trợ người dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất từ khâu lập kế hoạch, triển khai trồng cũng như liên 

kết tiêu thụ, tháo gỡ khó khăn cho người dân trong sản xuất.  



- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc chấp hành pháp luật đối với các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên 

địa bàn xã. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Về kỹ thuật trồng trọt 

- Hướng dẫn nông dân gieo trồng đảm bảo theo khung thời vụ đối với từng loại 

cây trồng; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu 

hoạch; áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch 

bệnh; tăng cường cơ giới hóa trong các khâu canh tác, giảm tối đa chi phí đầu vào 

trong sản xuất. Đối với cây kiệu đông kết thúc gieo trồng trước 30/10; cây cây rau, đậu 

các loại trồng rải vụ để tránh tình trạng dư thừa nguồn cung, giá thấp. 

- Bố trí cơ cấu giống hợp lý cho từng vùng sản xuất, khuyến cáo người dân sử 

dụng các giống có năng suất, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, phù 

hợp với khả năng đầu tư thâm canh. 

- Đối với cây rau các loại hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp canh tác 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong canh tác hạn chế sử dụng phân bón, thuốc 

BVTV có nguyồn gốc hóa học, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, thuốc BVTV 

có nguồn gốc sinh học. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, tham mưu, chỉ đạo 

phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

3. Công tác thuỷ lợi, công tác phòng chống rét cho cây trồng 

3.1. Công tác thuỷ lợi 

Đối với những công trình đã đầu tư cần tập trung sửa chữa, nạo vét kênh mương, 

hướng dẫn và kiểm tra công tác vận hành, quản lý nguồn nước tưới phục vụ sản xuất 

vụ Mùa có hiệu quả, tránh lãng phí nước. 

3.2. Phòng chống rét cho cây trồng 

- Hướng dẫn nông dân không gieo trồng khi nhiệt độ thấp dưới 150C kéo dài. 

- Thực hiện chăm sóc, bón phân cho cây trồng đầy đủ, cân đối để cây khoẻ, tăng 

khả năng chống sauu, bệnh hại cây trồng. 

4. Tổ chức sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cây trồng vụ Đông  

- Các đoàn thể xã, BCĐ phụ trách các thôn tăng cường công tác vận động nhân 

dân tích cực sản xuất vụ Mùa, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, 

thương lái và các đại lý tham gia tiêu thụ nông sản vụ Mùa cho nông dân. 

- Phát huy có hiệu quả vai trò của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trong tổ chức sản xuất 

từ khâu gieo trồng đến thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Tổ chức triển khai phương án sản xuất cây trồng vụ Mùa năm 2022 đến các thôn 

trên địa bàn xã đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao. 



- Tạo điều kiện thuận lợi để cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia 

chuỗi liên kết trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi tổ chức sản xuất theo mô 

hình sản xuất Tổ hợp tác, nhóm hộ hoặc Hợp tác xã để sản xuất các sản phẩm hàng 

hóa nông lâm nghiệp đảm bảo đáp ứng về số lượng, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm theo nhu cầu của thị trường. 

Trên đây là Phương án sản xuất vụ Mùa năm 2022 của UBND xã Vũ Muộn, yêu 

cầu các thôn, BCĐ phụ trách thôn, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện./. 
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