
BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2020 

và triển khai kế hoạch vụ Đông năm 2021 

 

Thực hiện công văn số 819/TT-CLT ngày 10/8/2021 của Cục Trồng trọt về 

việc báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông 2020 và triển khai kế hoạch vụ Đông 2021; 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả như sau: 

1. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Đông 2020 

a) 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; 

-  Các địa phương đã chủ động bám sát thời vụ và diễn biến thời tiết thực tế để 

có kế hoạch và biện pháp kỹ thuật cụ thể bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp;  

- Một số cây chịu lạnh như: Rau các loại, khoai tây, kiệu, khoai lang... là cây 

thế mạnh phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của tỉnh và đang hình thành 

vùng sản xuất hành hóa tập trung  tại một số địa phương theo chuỗi giá trị sản 

phẩm như: cây khoai tây, kiệu. 

b) Khó khăn 

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

tình trạng đất bỏ hoang nhiều; bên cạnh đó quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, 

không tập trung, thiếu đồng bộ, việc áp dụng  những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào 

sản xuất có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều hạn chế nên việc tổ chức sản xuất hàng hóa 

theo hướng tập trung; 

- Do tình hình dịch COVID -19 ngày càng diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến 

việc gieo trồng cũng như tiêu thụ sản phẩm; sản phẩm cây vụ Đông chủ yếu là phục vụ 

nhu cầu nội địa; liên kết, tiêu thụ ra ngoài tỉnh còn hạn chế. 

- Một số sản phẩm tiềm năng như: Bắp cải, đậu các loại... sản xuất ra chỉ bán tại 

chợ địa phương, chưa có các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất và bao 

tiêu sản phẩm nên quy mô sản xuất ít được nhân rộng.  
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2. Diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị cây vụ Đông 2020 và kế hoạch 

2021 (theo phụ lục 1). 

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

Đông 2020; Đánh giá hiệu quả của HTX trong 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 2020. 

- Mô hình ớt hữu cơ (Hà Quảng, Hòa An): Thực hiện quy mô 10 ha; sản lượng 

đạt 105 tấn với giá bán 15.000đ/kg; giá trị đạt 1.575.000.000đdo Công ty TNHH 

Nông nghiệp và tư vấn Môi trường ( DACE) bao tiêu sản phẩm.  

- Dự án sản xuất rau theo quy trình Vietgap (Thành phố, Hòa An): Quy mô 

trên 3.000m2; ứng dụng nhà lưới 400m2do Công ty Cổ phần chuyên doanh thuốc lá 

Cao Bằng thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp Khoa học và Công nghệ. 

- Mô hình trồng cây khoai tây: Diện tích 70,42 ha; sản lượng 674,2 tấn; giá trị 

sản phẩm đạt 50 - 60 triệu đồng/ha; trong đó huyện Hòa An: 40,0 ha do Viện sinh 

học Nông nghiệp bao tiêu sản phẩm; huyện Quảng Hòa: 30,42 ha do Công ty 

TNHH orion food vina bao tiêu sản phẩm. 

- Mô hình trồng cây kiệu (Trùng Khánh, Quảng Hòa): Diện tích 64,7 ha; sản 

lượng 1.423,4 tấn; giá trị đạt trên 8.540.400.000đ do Công ty Vạn Phúc bao tiêu 

sản phẩm. 

3.2.  Đánh giá hiệu quả của HTX trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông 

sản vụ Đông: (Theo phụ lục 2) 

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 2020 và vụ Đông 2021 trong điều kiện ảnh 

hưởng của dịch Covid-19. 

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

tỉnh Cao Bằng 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 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cao Bằng 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; 
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- Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

5. Nhận định 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 2021 

dạt hiệu quả cao. 

5.1. Nhận định thuận lợi, khó khăn 

a. Thuận lợi 

- Các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quán triệt, 

tuyên truyền đến người dân về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất vụ 

Đông phù hợp với điều kiện lợi thế từng địa phương; 

- Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Đề án Nông nghiệp thông 

minh… đây là cũng nguồn động lực giúp người sản xuất chủ động đầu tư và mở 

rộng sản xuất; các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đầu tư cho 

các hộ nông dân. 

b. Khó khăn 

- Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến tâm 

lý của người sản xuất, việc tổ chức sản xuất và giá cả thị trường phần nào ảnh 

hưởng đến tiến độ, chất lượng sản xuất nông nghiệp; 

- Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất vụ Đông còn hạn chế, nguồn lao động 

ngày càng già hóa, lực lượng lao động trẻ đang có xu hướng chuyển dịch từ sản 

xuất nông nghiệp sang các ngành khác có thu nhập cao hơn; 

- Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, sản xuất các cây trồng hàng hóa chưa được tập 

trung và nông dân chưa mạnh dạn đầu tư dẫn dến hiệu quả không cao. 

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

a. Công tác chỉ đạo 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tạo thói quen chủ động 

sản xuất các cây trồng phù hợp với điều kiện tại địa phương tạo sản phẩm hàng hóa 

tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống. 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh 

thực phẩm, qua đó kích cầu tiêu dùng, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ rau 

mầu vụ Đông; 
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b. Giải pháp về kỹ thuật 

- Thời vụ: Tùy từng điều kiện cụ thể của địa phương bố trí các cây trồng phù hợp. 

- 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; 

- Tập trung mở rộng mở rộng diện tích cây vụ Đông ưa ấm, phát triển các cây 

vụ Đông ưa lạnh lợi thế, có khả năng bảo quản dài và thị trường tiêu thụ tốtnhư: 

cây khoai tây, kiệu...  

c. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật): 

Làm tốt công tác thanh kiểm tra thực hiện thường xuyênvà liên tục, phát huy tốt 

vai trò của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất 

kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. 

5.3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Trồng trọt có các cơ chế, chính sách 

để hỗ trợ nông dân sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ sản xuất các cây trồng vụ Đông. 

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông 2020 và kế hoạch sản xuất vụ 

Đông năm 2021của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng./.  
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Cục Trồng trọt; 

- UBND tỉnh; 

- UBND huyện, TP; 

- Giám đốc; PGĐ Sở (Đ/c Truân); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TT&CN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 



PHỤ LỤC I 

Kết quả sản xuất vụ Đông 2020 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2021 

(Kèm theo báo cáo số:        /BC-SNN ngày      tháng     năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

           

TT Cây trồng 

Kết quả vụ Đông 2020 Kế hoạch năm 2021   

Diện tích 

 (ha) 

Năng suất 

(tạ/ha) 

Sản lượng 

(tấn) 
Giá trị (1.000đ) 

Diện tích  

(ha) 

Năng suất 

(tạ/ha) 

Sản lượng 

(tấn) 
Giá trị (1.000đ) 

Ghi 

chú 

1 Khoai tây 167,1 150 2.506,5 17.545.500 222,9 155 3454,95 24.184.650   

2 
Khoai 

lang 
125,5 60 753 6.024.000 146,5 65 952,25 7.618.000   

3 
Rau các 

loại 
1564,1 90 14076,9 70.384.500 1735,9 90 15623,1 78.115.500   

4 
Đậu các 

loại 
58,9 12 70,68 706.800 60,4 15 90,6 906.000   

5 Kiệu 64,7 220 1423,4 8.540.400 85 250 2125 12.750.000   

 
TỔNG 1.980,3 

 
18.830,5 103.201.200 2.250,7 

 
22.245,9 123.574.150 
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PHỤ LỤC II 

Đánh giá hiệu quả của HTX trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản vụ Đông 2020 

(Kèm theo báo cáo số:        /BC-SNN ngày      tháng     năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

           

TT 
Tổng số HTX 

tham gia 

Diện tích sản xuất (ha) Sản lượng (tấn) Giá trị sản xuất (đồng) 

Tổng 
Thông qua 

HTX 
% Tổng 

Thông qua 

HTX 
% Tổng Thông qua HTX % 

1 Sản xuất khoai tây 167,1 70,42 
       

42,1  
2.506,5 1.056,3 42,2 17.545.000.000 

       

8.450.400.000  
48,2 

2 Sản xuất kiệu 64,7 64,7 
        

100  
1.423,4 1.423,40 100 8.540.400.000 8.540.400.000 

    

100,0  

  TỔNG       231,8           135,1       3.929,9         2.097,6     26.085.400.000    16.990.800.000    
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