
 

BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2021, Kế hoạch vụ Đông năm 2022 

 

Thực hiện công văn số 669/TT-CLT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Cục 

Trồng trọt về việc báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông 2021, kế hoạch vụ Đông 

2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả 

sản xuất như sau: 

1. Đánh giá một số thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Đông 2021 

1.1. Thuận lợi 

- Luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự nỗ lực cố 

gắng của bà con nông dân cùng tham gia sản xuất, từ đó đã góp phần tăng năng 

suất cây trồng trên một đơn vị diện tích; 

- Ngay từ đầu vụ các địa phương đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo sản xuất, 

bám sát khung thời vụ phù hợp với địa phương và diễn biến thời tiết thực tế 

để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp nhất là cây ưa lạnh, duy trì và phát 

triển vùng trồng và các cây truyền thống; chỉ đạo nạo vét kênh mương, phát 

huy năng lực của tất cả các trạm bơm để đảm bảo lượng nước tưới phục vụ 

gieo trồng kịp thời vụ; 

- Có sự liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm của các Doanh nghiệp, Công ty, 

HTX đầu tư sản xuất cho một số cây trồng trên địa bàn tỉnh do vậy người dân đã 

mạnh dạn đầu tư và mở rộng diện tích cho các cây trồng vụ Đông. 

1.2. Khó khăn 

- Vụ đông năm 2021 thời tiết có mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ gieo 

trồng và sinh trưởng, phát triển của các cây trồng;  

- Tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh làm ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm của người dân; 

- Trong vụ giá phân bón luôn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp của người dân;   

- Do thói quen của người dân ít canh tác sản xuất vào vụ Đông nên dẫn đến 

tình trạng đất bỏ hoang. Bên cạnh đó quy mô đồng ruộng, đất đai trên địa bàn 

tỉnh còn manh mún, nhỏ lẻ, việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất; ngân sách Nhà 
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nước đầu tư cho sản xuất trồng trọt còn hạn chế nên trong quá trình triển khai 

thực hiện làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp… 

2. Diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị cây vụ Đông 2021 và kế 

hoạch 2022 (theo biểu đính kèm). 

3. Một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất vụ 

Đông 2021; số lượng hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ 

nông sản vụ Đông. 

3.1. Một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất vụ 

Đông 2021 

- Cây ngô sinh khối: Diện tích 117 ha, năng suất ước đạt 360 tạ/ha, sản 

lượng 4.212 tấn (tại các xã Cách Linh, Đại sơn, Bế Văn Đàn, Hạnh Phúc, thị 

trấn Hòa Thuận); Liên kết bao tiêu sản phẩm với giá 850 đồng/kg, giá trị sản 

phẩm 30.600.000 đồng/ha.  

- Mô hình cây đậu tương rau: Diện tích 4,99 ha,  năng suất 75,5 tạ/ha, sản 

lượng 37,67 tấn (tại xã Phi Hải, Phúc Sen, huyện Quảng Hòa; Liên kết bao tiêu 

sản phẩm với giá 8.000 đồng/kg, giá trị kinh tế 60.400.000 đồng/ha. 

- Mô hình cây ngô ngọt: Diện tích 85,8 ha, năng suất trung bình 110 tạ/ha, 

sản lượng 943,8 tấn (tại các xã: Phúc Sen, Quảng Hưng, Phi Hải, huyện Quảng 

Hòa);  Liên kết bao tiêu sản phẩm với giá 3.700 đ/kg, giá trị kinh tế 40.700.000 

đồng/ha. 

- Mô hình ớt thương phẩm: Diện tích 06 ha, năng suất 16 tạ/ha, sản lượng 

thu mua khoảng 9,64 tấn (tại thị trấn Nước Hai và xã Đức Long huyện Hòa An), 

đến nay (tại thời điểm báo cáo). Liên kết bao tiêu sản phẩm với giá 15.000đ/kg, 

giá trị kinh tế 144.600.000 đồng; 

- Mô hình ớt hữu cơ: Diện tích 6,4, năng suất 10,5 tạ/ha, sản lượng 6,72 tấn 

ha (tại xã Đa Thông , Lương Thông huyện Hà Quảng). Liên kết bao tiêu sản 

phẩm với giá 18.000đ/kg, giá trị kinh tế 120.960.000 đồng; 

- Mô hình trồng cây Kiệu: Diện tích 25,15ha; sản lượng 578,45tấn (tại 

huyện Trùng Khánh); giá trị đạt trên 4.627.600.000 đồng . 

3.2. Hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản vụ Đông. 

- Hợp tác xã nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo; 

- Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Hòa Thuận;  

- Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và Tư vấn môi trường (DACE).  

- Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà. 
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4. Một số cơ chế, chính sách đã và đang được áp dụng tại địa phương 

để hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông 2021và vụ Đông 2022 trong điều kiện 

ảnh hưởng của giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao. 

- Vận dụng chính sách trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông 

thôn mới để hỗ trợ người dân sản xuất. 

- Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND, ngày 12/7/2019 về việc ban hành 

chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

- Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt 

động khuyến nông địa phương từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; 

- Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 về việc ban hành quy 

định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

5. Nhận định về thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong chỉ đạo, 

điều hành; kiến nghị đề xuất của địa phương để tổ chức sản xuất cây vụ 

Đông 2022 đạt hiệu quả cao. 

5.1. Nhận định thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi: 

- Sản xuất nông nghiệp luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và 

sự phối kết phợp chặt chẽ của các sở ngành, địa phương; 

- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các Chương trình 

mục tiêu Quốc gia… Đây là động lực giúp cho người dân mạnh dạn chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh và mở rộng sản xuất trồng trọt; 

- Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất theo điều kiện của 

từng vùng, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới được nhân dân một số vùng ứng 

dụng đưa vào sản xuất; 

* Khó khăn 

- Sản xuất vụ Đông thường có những đợt lạnh kéo dài, kèm theo sương 

muối ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng; 

- Sản xuất manh mún nhỏ lẻ nên sản phẩm không đồng đều, việc liên kết 

trong sản xuất còn thiếu và yếu nên đầu ra sản phẩm chưa trở thành hàng hóa; 
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- Lực lượng lao động trẻ có xu hướng chuyển sang các ngành nghề khác có 

thu nhập cao hơn; 

- Chưa có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù cho người nông dân trong 

sản xuất.  

5.2. Một số giải pháp trong chỉ đạo, điều hành 

a) Giải pháp trong chỉ đạo sản xuất  

- Phối với chặt chẽ với các cấp các ngành làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức 

sản xuất. Trên cơ sở chủ trương định hướng sản xuất của tỉnh, các địa phương 

cần cụ thể hóa cho phù hợp, bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo 

quyết liệt, kịp thời; 

- Trước vụ sản xuất kiểm tra, rà soát những diện tích đất không chủ động 

nước tưới chuyển đổi sang trồng cây màu có giá trị kinh tế, hạn chế không để 

diện tích đất bị bỏ hoang;  

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động tích nước các hồ chứa để đảm 

bảo nguồn nước tưới, sửa chữa nạo vét kênh mương. Xây dựng kế hoạch tưới, 

phương án chống hạn và tăng cường công tác kiểm tra các công trình thủy lợi và 

công tác tưới phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2022. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm, 

thanh tra liên ngành tại các đại lý phân phối, cơ sở kinh doanh vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi đầu cơ tích 

trữ, tăng giá quá mức, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân; 

- Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo dịch hại; thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh hại và có biện pháp tổ chức phòng trừ kịp thời. 

b) Giải pháp về kỹ thuật 

-  Các cây trồng vụ Đông cần bố trí mật độ hợp lý, bón phân đủ lượng và 

cân đối đạm, lân, kali theo nhu cầu của từng loại cây; tăng cường sử dụng các 

loại phân hữu cơ, nhằm cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất; 

- Đối tượng cây trồng: Khoai tây, rau, đậu đỗ các loại (rau ăn lá, đậu cô ve, đậu 

hà lan, mướp…). Tăng cường sử dụng các giống mới, giống bản địa có chất lượng 

phù hợp với điều kiện canh tác cũng như điều kiện tự nhiên của từng địa phương; 

- Công tác BVTV: Áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM đồng thời 

thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại gây 

hại chính trên các cây trồng vụ Đông. 

c) Giải pháp liên kết, tiêu thụ sản phẩm: Kêu gọi các Doanh nghiệp, Hợp tác 

xã, tổ chưc cá nhân… Liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn. 



5 

 

5.3. Kiến nghị, đề xuất: 

 Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật 

và các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để thực hiện tái cơ cấu 

nông nghiệp, hỗ trợ các mô hình sản xuất hàng hóa, đưa tiến bộ khoa học kỹ 

thuật mới, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt, quản lý chặt chẽ nguồn 

giống, vật tư nông nghiệp để đảm bảo chất lượng giống và vât tư phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và hiệu quả kinh tế cho người dân, đặc biệt là với cây trồng vụ 

Đông. 

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông năm 2021 và kế hoạch vụ 

Đông năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Cục Trồng trọt; 

- UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGD Sở (Đ/c Truân); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TT&CN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân  
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PHỤ LỤC 

Kết quả sản xuất vụ Đông 2021 và kế hoạch sản xuất vụ Đông 2022 

(Kèm theo báo cáo số:           /BC-SNN ngày      tháng 7 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng) 

 

TT 

Vụ Đông 2021 Kế hoạch vụ Đông 2022 

Ghi 

 chú Cây  

trồng 

Diện  

tích 

(ha) 

Năng  

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

 lượng  

(tấn) 

Gía 

trị/ha 

(đồng) 

Diện  

tích 

(ha) 

Năng  

suất 

(tạ/ha) 

Sản 

 lượng  

(tấn) 

Gía 

trị/ha 

(đồng) 

1 Khoai tây 126,7 150,0 1900,5 105.000.000       161,5        166,4          2.687,4          166.400.000    

2 Khoai lang 1271,0 76,9 9775,3 38.455.000    1.271,0          78,0          9.913,8            39.000.000    

3 Rau các loại 1191,8 90,0 10725,9 63.000.000    1.200,0          91,3        10.956,0            63.910.000    

4 
Đậu đỗ các 

loại 99,4 12,0 86,0 8.651.911       100,0          15,2             152,0            15.200.000    

5 Ớt 12,4 13,2 16,4 19.800.000         21,4          13,3               28,5            19.950.000    

6 Ngô sinh khối 117,0 360,0 4212,0 30.600.000       120,0        365,4          4.384,8            31.059.000    

7 Ngô ngọt 85,8 110,0 943,8 40.700.000         85,8        111,6             957,5            41.292.000    

8 Ngô nếp 28,0 41,0 114,8 14.350.000         30,0          41,6             124,8            14.560.000    

9 Đậu tương rau 5,0 75,5 37,7 60.400.000           6,0          76,6               46,0            61.280.000    

10 Kiệu 9,8 250,0 245,0 200.000.000         15,0        250,0             375,0          225.000.000    

Tổng 
 

2.946,86    28.057,3 580.956.911,5  3.010,70          29.625,7       269.310.000,0    
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