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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SNN-TTBVTV
V/v Tăng cường chỉ đạo mở rộng diện 

tích cây vụ Đông năm 2021-2022

Hải Dương, ngày       tháng 10  năm 2021

                 

         Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã đến ngày 25/10/2021 toàn tỉnh 
đã thu hoạch được 50.017 ha lúa mùa trà sớm và trà trung, đạt 90,6% kế hoạch; cây 
vụ Đông đã trồng 12.762 ha, đạt 60,7% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ năm trước do 
ảnh hưởng của bão số 7 và 8). Trong đó, thời vụ cây vụ Đông ưa ấm (ngô, ớt, dưa, 
bí các loại) đã kết thúc gieo trồng, các địa phương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi 
trồng hành và tích cực gieo trồng các loại cây ưa lạnh như bắp cải, su hào, súp lơ, 
khoai tây,… 

Thực hiện ý kiến chỉ đao của UBND tỉnh tại Công văn số 3754/UBND-VP 
ngày 13/10/2021 về việc triển khai sản xuất vụ Đông năm 2021-2022, để đẩy 
nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2021-2022, đảm bảo kế hoạch và phấn đấu 
tăng diện tích cây vụ đông khoảng 10% so với vụ đông trước, Sở Nông nghiệp 
và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan chức năng 
có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quyết liệt, tập trung chỉ đạo, phấn đấu mở rộng diện tích cây vụ đông:
- Về diện tích: Phấn đấu toàn tỉnh tăng thêm khoảng 2.100ha so với vụ 

đông năm trước.
- Về cơ cấu cây trồng, chân đất: Tăng cường mở rộng diện tích trên đất 2 

lúa, tập trung mở rộng diện tích các cây chủ lực có giá trị kinh tế cao, có thị 
trường tiêu thụ ổn định như hành tỏi, khoai tây, cải bắp, su hào, súp lơ, dưa 
chuột, ngô ăn tươi… trong đó tăng tối đa diện tích cây hành tỏi, cà rốt và khoai 
tây; tăng vụ trên chân đất chuyên màu với cây rau, cây gia vị ngắn ngày đã và 
đang thu hoạch cây vụ đông sớm.

- Thời vụ gieo trồng: Hiện nay đang là thời điểm thích hợp trồng cây vụ 
đông ưa lạnh như hành, khoai tây, bắp cải, su hào, súp lơ, cải dưa,… vì vậy cần 
tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng những cây trồng này (trong đó có cây hành, 
khoai tây đang trong thời vụ). Đối với nhóm rau ăn lá (bắp cải, súp lơ, su hào, 
rau ăn lá khác,..) tập trung gieo trồng lứa 1 và trồng rải lứa đối với lứa 2 để tránh 
áp lực tiêu thụ giai đoạn giáp vụ cần giải phóng đất cấy lúa xuân.

2. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ các xã, phường, thị trấn mở rộng diện tích; 
tạo thuận lợi cho vận chuyển, tiêu thụ; tăng cường mở rộng các mô hình sản xuất 
liên kết gắn với tiêu thụ, mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa, tập trung; 
tăng cường quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản và chỉ đạo các giải pháp khác 
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theo Công văn số 3754/UBND-VP ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh.
3. Tăng cường chỉ đạo vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và 

quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau năm 2021 theo Kế hoạch số 4436/KH-
UBND, sản xuất rau theo quy trình VietGap, GlobalGAP, chú trọng các khâu sản 
xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát tốt thuốc BVTV để đảm 
bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

 Sản xuất vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, làm giàu cho nông dân. 
Đề nghị các địa phương, các ngành, cơ quan chuyên môn liên quan tăng cường 
chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện, quyết tâm phấn đấu giành thắng lợi vụ 
đông năm 2021-2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Trồng trọt – Bộ NN và PTNT; (Để b/c)
- LĐ UBND tỉnh; (Để b/c)
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế các 

huyện, TP, TX;
- Các cơ quan, phòng, đơn vị liên quan;       
- Đài PTTH tỉnh; Báo Hải Dương; (để đưa tin, 

tuyên truyền);
- Lưu VT,TTBVTV.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng
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