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 BÁO CÁO 
Tiến độ sản xuất vụ Mùa năm 2022 và 

giải pháp phát triển sản xuất vụ Đông 2022-2023

Phần I
TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT VỤ MÙA 2022

1. Kế hoạch sản xuất
- Lúa: Gieo cấy 54.500ha, năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 316.100 tấn. 
- Cây rau màu: Gieo trồng 9.500ha, trong đó rau các loại 6.500ha, cây ngô 

1.000ha, cây chất bột 500ha, cây công nghiệp và cây khác 1.500ha. 
2. Tiến độ thực hiện
2.1. Đối với lúa mùa
Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thành 

phố, thị xã: Vụ mùa 2022 toàn tỉnh gieo cấy được 54.652 ha, đạt 100,27% kế 
hoạch, giảm 546ha so vụ mùa 2021. Các huyện có diện tích giảm chủ yếu chuyển 
sang khu công nghiệp và chuyển đổi sang trồng cây màu, cây ăn quả. 

Đến ngày 25/9/2022, diện tích lúa đã trỗ khoảng 48.631ha (đạt 89% KH), 
diện tích lúa đã thu hoạch 640ha, thời gian thu hoạch tập trung từ ngày 01 đến ngày 
15 tháng 10 năm 2022, cơ bản đảm bảo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông. Nếu thời 
tiết từ nay đến cuối vụ thuận lợi, dự kiến năng suất suất lúa đạt khoảng 60 tạ/ha.

Các biện pháp chỉ đạo kỹ thuật từ nay đến cuối vụ:
- Đối với các diện tích lúa chuẩn bị trỗ, trỗ đến chín sữa cần đảm bảo đủ nước 

để lúa trỗ và vào chắc thuận lợi. Khi lúa đã đỏ đuôi cần chủ động tháo gạn nước 
sớm giúp lúa chín nhanh và cho đất ráo để trồng cây vụ đông.

- Tiếp tục theo dõi diễn biến sâu bệnh để kịp thời phòng trừ. Từ nay đến cuối 
vụ cần đặc biệt chú ý đến một số đối tượng gây hại như: chuột, rầy nâu, bệnh bạc 
lá, lem lép hạt trên các trà lúa và sâu đục thân, bệnh thối thân, bệnh đạo ôn cổ bông 
trên lúa mùa muộn (lúa nếp).

- Chủ động thu hoạch khi lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già 
đồng” để giải phóng đất làm cây vụ đông sớm.

2.2. Đối với cây rau màu hè thu
Sản xuất rau màu hè thu: Diện tích gieo trồng toàn tỉnh 9.752ha, đạt 102,6% 

KH (9.500ha), tương đương so với CKNT (9.769ha). Trong đó: Cây ngô 918ha, rau 
các loại 6.703ha, cây màu khác 2.134ha. Diện tích rau màu hè thu chủ yếu tập trung 
tại khu “C” của huyện Kim Thành và một số xã của huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm 
Giàng, Nam Sách, thành phố Chí Linh. Mặc dù thời tiết đầu vụ nắng nóng nhưng 
năng suất, sản lượng rau vẫn đảm bảo cung cấp ra thị trường. Giá bán cơ bản ổn 
định, dễ tiêu thụ so CKNT.
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Phần II
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2022-2023

1. Kế hoạch sản xuất
Theo Kế hoạch, toàn tỉnh sẽ gieo trồng 21.000ha, gồm: 18.000ha rau các loại, 

1.500ha ngô và 1.500ha cây khác. Trong 18.000 ha rau các loại dự kiến có khoảng 
13.200ha rau chủ lực (Hành, tỏi củ 6.500ha; cà rốt 1.200ha; bắp cải, su hào, súp lơ 
4.500ha; khoai tây 1.000ha).

Phấn đấu mở rộng thêm từ 5-10% diện tích so với Kế hoạch (tương đương 
khoảng 1.500-2.000ha).

2. Thuận lợi, khó khăn
2.1. Thuận lợi
- Cây vụ đông thường cho giá trị kinh tế cao (trên 200 triệu đồng/ha).
- Còn nhiều “dư địa” để mở rộng diện tích, nhất là diện tích cây vụ đông trên 

đất hai vụ lúa. Cụ thể: Ngoài quỹ đất hơn 8.000 ha từ vụ rau, màu hè thu chuyển 
sang. Dự kiến sẽ có trên 15.000ha lúa thu hoạch trước ngày 10/10/2022, đảm bảo 
dư quỹ đất cho phát triển cây vụ đông, chưa kể đến một số loại cây rau vụ đông có 
thời vụ trồng đến 15/11/2022, đến lúc đó hầu hết diện tích lúa mùa sớm, mùa trung 
đã thu hoạch xong.

- Nông dân Hải Dương rất có kinh nghiệm trồng rau.
- Vụ đông năm nay dự báo là vụ đông lạnh, rét đến sớm sẽ thuận lợi cho cây 

rau ưa lạnh (là nhóm cây trồng vụ đông chủ lực của tỉnh).
- Một số thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc có xu hướng chuyển sang 

nhập khẩu rau, củ, quả của Việt Nam. 
- Dịch Covid 19 đã được kiểm soát, các nhà hàng, bếp ăn tiếp tục được kinh 

doanh góp phần tiêu thụ thực phẩm rau.
- Thắng lợi vụ đông năm trước cả về diện tích, sản lượng, giá bán là động lực 

để tiếp túc phát triển vụ đông năm nay.
2.2. Khó khăn
- Thời tiết vụ đông thường khắc nghiệt, diễn biến phức tạp. Đầu vụ đông 

thường xảy ra mưa úng thường làm chậm tiến độ gieo trồng, ảnh hưởng đến năng 
suất. 

- Sâu bệnh trên rau màu ngày càng diễn biến phức tạp, một số loại sâu bệnh 
đã kháng thuốc gây khó khăn cho việc phòng trừ. 

- Giá vật tư đầu vào (như giống, phân bón, thuốc trừ sâu), công lao động vẫn 
ở mức cao nên chi phí sản xuất lớn; lao động nông nghiệp thiếu do chuyển sang 
làm công nghiệp, dịch vụ và chủ yếu là người tuổi cao.

- Doanh nghiệp, thương lái ký hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản từ 
đầu vụ còn chưa nhiều, tính ràng buộc pháp lý chưa cao; nhiều nơi còn sản xuất 
mang tính tự phát chưa theo tín hiệu của thị trường.

- Một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và chưa mạnh dạn hỗ trợ 
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cho sản xuất vụ đông. Các chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ cho phát triển sản 
xuất nông nghiệp nói chung và cho sản xuất vụ Đông còn hạn chế.

3. Tiến độ sản xuất vụ Đông 2022-2023
Đến ngày 25/9/2022, toàn tỉnh đã trồng 4.192ha, bằng 20% Kế hoạch, cao 

hơn 866ha so CKNT (3.326ha). Chủ yếu là cải bắp, cải dưa, cải củ, củ đậu, ớt, ngô, 
cà rốt và một số loại rau cải ngắn ngày để cung cấp cho thị trường rau giáp vụ. 
Diện tích cây vụ đông sớm tập trung ở Kim Thành 900ha; Gia Lộc 860ha, Nam 
Sách 564ha, Tứ Kỳ 330ha, Thanh Miện 320ha,… và trên các chân đất chuyên rau 
màu của các huyện, thành phố, thị xã.

Hiện nay, thời tiết thuận lợi nông dân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng 
cà rốt tại Nam Sách, Cẩm Giàng, Chí Linh; cây hành tại Nam Sách; Cây ngô, bí 
xanh,…tại Thanh Miện, Ninh Giang,….  

4. Giải pháp phát triển sản xuất vụ Đông 2022-2023
Để sản xuất vụ Đông 2022-2023 đạt Kế hoạch như đã đặt ra, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhóm giải 
pháp sau:

4.1. Giải pháp tuyên truyền
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức về 

tầm quan trọng cũng như hiệu quả của việc sản xuất cây vụ đông đến thu nhập của 
hộ; khả năng khai thác những tiềm năng thế mạnh của địa phương khi mở rộng phát 
triển sản xuất cây vụ đông, như: lợi thế về quỹ đất, kinh nghiệm sản xuất, khả năng 
tiêu thụ phẩm,….; vai trò của của liên kết trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và 
xúc tiến thương mại trong tiêu thụ sản phẩm; thay đổi tư duy sản xuất manh mún, 
phong trào, tự phát sang sản xuất tập trung hàng hóa quy mô lớn và sản xuất theo 
nhu cầu của thị trường...

- Tuyên truyền các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện trong việc hỗ trợ sản 
xuất cây vụ đông để người sản xuất, doanh nghiệp nắm biết và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả.

 4.2. Giải pháp về quản lý
- Chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa mùa và rau màu vụ hè thu để đảm bảo 

quỹ đất cho gieo trồng 21.000ha cây vụ đông theo kế hoạch; chủ động các phương 
án ứng phó với điều kiện bất lợi về thời tiết tác động đến sản xuất.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp. Khuyến khích thành lập các loại hình Tổ hợp tác nông nghiệp; hình thành 
các Hợp tác xã chuyên ngành, tạo nên sức mạnh từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ 
sản phẩm theo chuỗi giá trị. Trong đó cần tập trung nâng cao hơn nữa vai trò của 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Hợp tác xã chuyên ngành, Tổ sản xuất, Tổ hợp tác 
trong việc tổ chức sản xuất theo vùng tập trung (như: thực hiện cung ứng vật tư, 
xây dựng hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, cấp giấy chứng nhận VietGAP, 
GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…), đồng thời là đại 
diện cho các hộ nông dân tham gia ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đối với các 
doanh nghiệp, đơn vị thu mua.
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- Khuyến khích các hộ dân không có nhu cầu hoặc không có điều kiện sản 
xuất cây vụ đông cho các hộ có nhu cầu tích tụ, thuê, mượn ruộng đất để mở rộng 
sản xuất cây vụ đông; tăng cường mở rộng các mô hình sản xuất gắn với chế biến 
và tiêu thụ theo liên kết chuỗi giá trị.

- Tiếp tục duy trì, mở rộng các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, vùng sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu; duy trì và 
tiếp tục hướng dẫn làm thủ tục xin cấp mã số cho các vùng sản xuất nhất là những 
vùng trồng cây trồng có tiềm năng xuất khẩu như cà rốt, dưa, ớt, cải bắp.

- Khuyến khích xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, áp dụng quy trình quản lý 
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản.

- Tăng cường quản lý chất lượng vật tư đầu vào. Đặc biệt lưu ý đến việc kiểm 
tra, giám sát nguồn cung ứng khoai tây giống (do những năm qua trên địa bàn tỉnh 
đã có việc người dân nhập khẩu khoai tây thương phẩm của Trung Quốc về làm 
giống vì vậy không đảm bảo chất lượng giống phục vụ sản xuất) và thuốc bảo vệ 
thực vật; tổ chức quán triệt các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ký cam kết 
thực hiện bán thuốc bảo vệ thực vật theo đúng đối tượng, đúng nồng độ,…tuyệt đối 
không bán thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục. Ở những vùng sản xuất phục vụ xuất 
khẩu cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho các đại lý về kỹ thuật sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật để sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó đại lý có trách 
nhiệm bán và hướng dân nông dân sử dụng cho đúng thuốc, đúng kỹ thuật.

- Tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật xuống các vùng sản xuất, tổ sản xuất 
để tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức nông dân về quy trình sản xuất đảm bảo an 
toàn. Đối với vùng xuất khẩu cần lưu ý tăng cường hướng dẫn về kỹ thuật sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh để sản phẩm đảm bảo đạt tiêu 
chuẩn an toàn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người dân tại những vùng này.

4.3. Giải pháp phát triển sản xuất đối với một số nhóm cây cụ thể
- Giải pháp kỹ thuật, thời vụ tiếp tục thực hiện tốt theo Kế hoạch sản xuất vụ 

mùa 2022 và vụ đông 2022-2023 tại Kế hoạch số 851/KH-SNN ngày 01/5/2022, 
tỉnh đã triển khai đến các huyện, thành phố, thị xã.

- Giải pháp về mở rộng diện tích tăng thêm từ 5-10% so với Kế hoạch (tương 
đương khoảng 1.500-2.000ha), cụ thể: 

+ Đối với cây ngô: Mở rộng diện tích ngô ăn bắp tươi (ngô nếp, ngô ngọt) 
trên đất 2 vụ lúa, 1 cây vụ đông, có thời gian sinh trưởng dưới 75-80 ngày, thời vụ 
có thể gieo trồng đến ngày 10/10/2022, tập trung tại các huyện Thanh Miện, Ninh 
Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kim Thành,…

+ Đối với cây cà rốt: Chủ yếu là phục vụ xuất khẩu. Do vậy, cần mở rộng tối 
đa diện tích trồng cà rốt trên các chân đất phù hợp, nhất là khu vực huyện Cẩm 
Giàng, Nam Sách và thành phố Chí Linh. Ngoài ra có thể mở thêm diện tích tại các 
vùng đất bãi ven sông Luộc huyện Ninh Giang, sông Kinh Môn, thị xã Kinh Môn. 
Các vùng cà rốt chủ lực cần tập trung chỉ đạo kỹ thuật để kiểm soát đối với tuyến 
trùng và dư lượng chất Hexaconazole trong củ trước khi thu hoạch để doanh nghiệp 
yên tâm thu mua xuất khẩu.
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- Đối với cây hành tỏi: Không áp lực sau khi thu hoạch có thể bảo quản tại 
nông hộ để tiêu thụ dần. Do vậy, cần tập trung giải pháp phát triển tối đa diện tích 
trồng hành tỏi ở các vùng có truyền thống (Nam Sách, Kinh Môn) và mở rộng sang 
các vùng lân cận (huyện Kim Thành, Thành phố Hải Dương, Chí Linh,…). Vụ 
Đông năm trước do mưa kéo dài liên tục đến 25/10/2021 nên đất ướt nhiều hộ nông 
dân bỏ ruộng. Đề nghị các huyện, TP, TX tăng cường khuyến cáo nông dân gieo 
trồng. Lưu ý, chỉ đạo lựa chọn giống tốt để đảm bảo năng suất và chất lượng hành 
tỏi sau này.

- Đối với cây su hào, bắp cải, súp lơ, rau ăn lá,…: Nông dân ở nhiều vùng sản 
xuất của Hải Dương rất có kinh nghiệm trồng su hào, bắp cải, súp lơ sớm để phục 
vụ thị trường giáp vụ, trong khi các tỉnh khác chưa trồng được. Do vậy, tập trung 
chỉ đạo mở rộng tối đa diện tích trồng vụ sớm ở những vùng có truyền thống và 
kinh nghiệm sản xuất (Gia Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, TP Hải Dương…) và các vùng 
mới trên địa bàn toàn tỉnh; nên trồng rải lứa su hào, bắp cải lứa 2 (rau chính vụ) và 
xem xét hạn chế trồng su hào lứa 3 để tránh áp lực tiêu thụ khi cuối vụ cần dọn 
ruộng để cấy lúa Xuân. 

- Đối với cây khoai tây: Những năm gần đây, nhu cầu khoai tây cho chế biến 
tăng nên tiêu thụ khá thuận lợi. Thời gian sinh trưởng của khoai tây ngắn, thời vụ 
trồng không áp lực có thể kéo dài đến ngày 15/11/2022. Bên cạnh đó, khoai tây có 
thể bảo quản tại nông hộ trong thời gian ngắn nên ít chịu áp lực tiêu thụ tươi và có 
thể áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất từ khi trồng đến khi thu hoạch. Do 
vậy, cần tập trung chỉ đạo mở rộng tối đa diện tích khoai tây trên chân đất 2 vụ lúa 
ở tất cả các địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực Thanh Miện, Ninh Giang, Thanh 
Hà, Bình Giang, Tứ Kỳ, Nam Sách.

- Đối với ngô ngọt, bí đỏ, dưa chuột, ớt,…: Hiện nay nhu cầu thu mua ngô 
ngọt, bí đỏ, dưa chuột, ớt,.. của một số doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn 
tỉnh lớn (công ty cổ phần chế biến nông sản Hải Dương, Công ty Vạn Đắc phúc, 
Công ty Hoa Mai, HTX chế biến rau củ quả Đức Lộc, Công ty Hùng Sơn, …). 
Nhiều công ty đang phải đi phát triển vùng nguyên liệu ở tỉnh ngoài. Vì vậy, các 
địa phương còn dư nhiều quỹ đất trồng cây vụ đông nên chủ động liên hệ với các 
công ty, nhà máy trong tỉnh để xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu trên đất 2 
vụ lúa. Lưu ý: ngô ngọt, bí đỏ, dưa chuột, … là những cây vụ đông ưa ấm, nên tuân 
thủ thời vụ gieo trồng và chỉ đạo sản xuất an toàn. Tránh trồng muộn, gặp rét, ảnh 
hưởng đến năng suất, chất lượng. 

4.4. Giải pháp xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm
- Đối với các địa phương: Cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức và tham 

gia các hoạt động xúc tiến thương mại như: tổ chức hội nghị kết nối giao thương, hội 
chợ triển lãm, đưa các sản phẩm nông sản tham gia các hoạt động thương mại điện 
tử; thường xuyên cập nhật danh sách các vùng sản xuất, sản lượng và loại nông sản 
đến kỳ thu hoạch cần tiêu thụ để cung cấp cho các doanh nghiệp, các sở, ngành và 
các tổ chức hỗ trợ kết nối, tiêu thụ; tạo điều kiện, cơ chế thông thoáng hơn nữa về 
giao thông, điện, địa điểm thu mua... để các công ty, doanh nghiệp, siêu thị, thương 
lái hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ nông sản cho nông dân được thuận lợi nhất.

- Đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, HTX Dịch vụ Nông nghiệp 
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tăng cường tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước, xây dựng nhãn hiệu, thương 
hiệu, truy xuất nguồn gốc nông sản; mời gọi các công ty, siêu thị, thương lái tổ 
chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm từ đầu vụ cho nông dân; đẩy mạnh các hoạt 
động quảng bá, tuyên truyền nông sản của địa phương qua các trang mạng xã hội 
(zalo, facebook,…).

- Đề nghị Sở Công thương tổ chức các hoạt động giao thương, xúc tiến tiêu 
thụ nông sản vụ đông chủ lực của tỉnh trong thời gian thu hoạch cây vụ đông.

- Đề nghị các công ty, doanh nghiệp, siêu thị, thương lái trong và ngoài tỉnh 
tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản vụ đông cho nông dân. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường đầu tư kho lạnh, cơ sở sơ 
chế, chế biến để tăng sản lượng bảo quản, chế biến khi vào vụ thu hoạch chính.

4.5. Tổ chức thực hiện tốt chính sách hỗ trợ
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất cây vụ đông theo Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 
trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến 2030. Cụ thể, vụ đông 2022-2023 tỉnh hỗ trợ 500ha cây vụ đông tăng 
thêm, định mức hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; hỗ trợ 500ha rau, trái cây sản xuất an toàn 
(VietGAP, GloblGAP), định mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha mua thuốc BVTV, hỗ trợ 
cấp giấy VietGAP, GlobalGAP; hỗ trợ 90 mã số vùng trồng và 20 mã số cơ sở 
đóng gói; hỗ trợ thuê đất để phát triển sản xuất tập trung 200 ha, định mức 5 triệu 
đồng/ha/năm trong 2 năm đầu.

- Chính sách hỗ trợ liên kết, gắn bao tiêu sản phẩm theo Nghị quyết 
17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh (Sở Nông 
nghiệp và PTNT có kế hoạch triển khai cụ thể riêng).

-  Ngoài chính sách của tỉnh, đề nghị mỗi huyện, thành phố, thị xã có chính 
sách đặc thù hỗ trợ một cây trồng chủ lực, thế mạnh của địa phương (hỗ trợ sản 
xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất an toàn theo GAP, hữu cơ, xây dựng thương hiệu, 
nhãn hiệu); hỗ trợ khuyến khích nông dân, cá thể, doanh nghiệp mượn ruộng, thuê 
ruộng, đổi ruộng để sản xuất cây vụ đông quy mô lớn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các 
cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm 
bảo thắng lợi kế hoạch vụ đông 2022-2023./.

Nơi nhận:  
- Cục TT – Bộ NN &PTNT;                                        
- UBND tỉnh;                             (để báo cáo)
- Đ/c GĐ Sở NN&PTNT
- Các sở, ngành liên quan; (để phối hợp)
- UBND các huyện, TP, TX;
- Phòng NN&PTNT/Phòng KT các huyện, TP, TX;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương;
- Một số cơ quan, đơn vị liên quan thuộc sở;   
- Lưu VT, TTBVTV.        

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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Phụ lục 1: Kết quả thực hiện vụ đông 2021-2022
Kế hoạch khuyến khích mở rộng diện tích cây vụ Đông năm 2022-2023

Kết quả thực hiện vụ đông                                      
năm 2021-2022

Kế hoạch khuyến khích mở rộng 
diện tích vụ đông năm 2022-2023

STT Huyện,TP, 
TX Kế 

hoạch
Thực 
hiện

% 
Thực 

hiện kế 
hoạch

Theo KH 
851/KH-

SNN ngày 
01/6/2022

Diện tích 
khuyến 

khích tăng 
thêm (10%)

Tổng số

1 Hải Dương       1.000       1.085 108,5         1.000 100 1.100

2 Chí Linh       1.320       1.449 109,8         1.320 150 1.470

3 Kinh Môn       4.460       4.647 104,2         4.460 200 4.660

4 Nam Sách       2.650       2.706 102,1         2.650 50 2.700

5 Kim Thành       2.250       2.315 102,9         2.250 50 2.300

6 Thanh Hà          520          805 154,8            520 200 720

7 Cẩm Giàng       1.050       1.089 103,7         1.050 50 1.100

8 Bình Giang          800          810 101,3            800 100 900

9 Gia Lộc       2.800       2.868 102,4         2.800 100 2.900

10 Tứ Kỳ       2.050       2.360 115,1         2.050 300 2.350

11 Ninh Giang          900          832 92,4            900 50 950

12 Thanh Miện       1.200       1.388 115,7         1.200 200 1.400

Tổng cộng 21.000 22.354 109,4 21.000 1.550 22.550
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Phụ lục 2. CƠ CẤU GIỐNG VÀ THỜI VỤ GIEO TRỒNG CÂY VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023

TT Cây trồng
Diện 
tích
(ha)

Thời gian 
sinh trưởng

(ngày)

Thời vụ gieo, 
trồng

(Dương 
lịch2022)

Phương thức 
gieo trồng

Thời gian
thu hoạch Chân đất

Ngô:

- Ngô tẻ: LVN99, VS36. 115-125 10-15/9 Gieo trực tiếp 05/01/2023-
20/01/2023 Đất bãi ngoài đê

1 -  Ngô thu bắp ăn tươi và chế biến: 
Ngô nếp HN88, HN68, TBM 18, ADI 
668; ngô ngọt Sugar 75, SW 1011.

1.500 65-80 ngày 
thu sau gieo

25/9-5/10 
(vào bầu) Trồng bầu 30/11/2022-

15/12/2022
Đất thu hoạch rau màu hè thu, 
đất thu hoạch lúa mùa

2 Hành củ, tỏi củ 6.000 110-130 25/9-15/10 Trồng trực tiếp 10/01/2023-
10/02/2023

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 
đất thu hoạch lúa mùa

3 Cà rốt: Ti103, VL444. 1.200 100-150 01/9-15/10 Gieo trực tiếp 15/12/2022-
15/4/2023

Đất bãi ngoài đê, đất thu hoạch 
rau màu hè thu

Cải bắp: Sakata N070, N071, VL560,  
TV25, Pakse287.... 75-85

Su hào: B40, Winner, TV16. 45-704

Súp lơ: Sakata 1502, F1 Marathone,..

4.500

45-75

25/8-31/12 Ươm cây giống, 
trồng cây con

30/9/2022-
15/3/2023

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 
đất thu hoạch lúa mùa

5
Bí xanh, bí ngô: bí xanh số 2, số 5, Bí 
xanh Sặt, bí Nova, Bí đỏ đồng tiền 
vàng,..

1.000 -120 15-25/9 Gieo trực tiếp, 
trồng bầu

15/12/2022-
20/01/2023

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 
đất thu hoạch lúa mùa

6 Khoai tây: Sinora, Aladin, Atlantic, 
Solara, Marabel. 1.000 75-85 25/10-15/11 Trồng trực tiếp 10/01/2023-

10/02/2023
Đất thu hoạch rau màu hè thu, 
đất thu hoạch lúa mùa

7 Rau, đậu các loại khác 4.800 - 01/9-31/12 Gieo trồng trực 
tiếp, trồng bầu

05/10/2022-
31/3/2023

Đất thu hoạch rau màu hè thu, 
đất thu hoạch lúa mùa

8 Cây khác 1.000 - 01/9-31/12 Gieo trồng trực 
tiếp, trồng bầu

01/10/2022-
31/3/2023

Đất bãi ngoài đê, đất thu hoạch 
lúa mùa, rau màu hè thu


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-29T07:31:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-29T07:31:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-29T07:32:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-29T07:32:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-29T07:32:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<sonongnghiep@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




