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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020 
___________________________________________ 

 

Vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa quan trọng với các sản phẩm đa dạng, 

thị trường tiêu thụ rộng, ổn định và mang lại thu nhập cao cho người dân. Đặc 

biệt trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid, thắng lợi trong sản xuất vụ 

Đông năm 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng ngành trồng trọt 

của các tỉnh phía Bắc và cả nước.  

Với mục tiêu phấn đấu Vụ Đông năm 2020 đạt diện tích 450 nghìn ha, ưu tiên 

phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; sản lượng 

đạt 4,6 đến 4,9 triệu tấn; tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 34 đến 36 nghìn tỷ đồng. 

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Chỉ đạo rà soát kỹ kế hoạch sản xuất vụ Đông 2020 phù hợp với điều 

kiện đất đai, cây trồng, nguồn lực, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm 

bảo đạt mục tiêu toàn diện về quy mô diện tích, năng suất, chất lượng, hiệu quả 

kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và cân đối cung cầu. Cần xây dựng kế hoạch 

sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng và khung thời vụ phù hợp để không ảnh hưởng 

tới sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2021. 

b) Xây dựng chính sách phù hợp để hỗ trợ nông dân sản xuất; liên kết với 

doanh nghiệp tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ doanh nghiệp thực 

hiện các hợp đồng thu mua sản phẩm đã ký với nông dân, đồng thời đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại để mở rộng liên kết sản 

xuất, xây dựng cánh đồng lớn và chủ động tiêu thụ sản phẩm. 

c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

trực thuộc: 

- Tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi thu hoạch sớm và gọn diện tích lúa 

mùa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, vừa tránh thiệt hại do bão, lũ, 

vừa sớm giải phóng đất để trồng cây vụ Đông;  

- Bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết thực tế để điều chỉnh cơ cấu 

cây trồng phù hợp; đồng thời áp dụng linh hoạt các phương thức làm đất, gieo 

trồng để tranh thủ thời vụ, mở rộng diện tích cây vụ Đông ưa ấm, trong đó quan 

tâm sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn gia súc. Phát triển các cây vụ Đông ưa 

lạnh lợi thế, có khả năng bảo quản dài và thị trường tiêu thụ tốt. 
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 - Kiểm tra các nguồn vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật) để đảm bảo số lượng và chất lượng, bao gồm cả nguồn dự trữ để trồng 

lại khi xảy ra thiên tai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử 

lý kịp thời các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, trái với quy 

định của pháp luật.   

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT 

a) Cục Trồng trọt:  

- Phối hợp với các địa phương, đặc biệt với các tỉnh trọng điểm thực hiện 

xây dựng, rà soát kế hoạch sản xuất vụ Đông theo hướng tăng diện tích;  

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra chất lượng giống vật tư sản xuất, ngăn chặn kịp 

thời hiện tượng kinh doanh giống, các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng.  

b) Tổng cục Thuỷ lợi: Chủ động xây phương án điều tiết, sử dụng nguồn 

nước hợp lý; chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng chống mưa bão, úng ngập cây vụ 

Đông theo vùng, khu vực.  

c) Cục Bảo vệ thực vật:  

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh gây hại 

các loài dịch hại chính, có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả;  

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra chất lượng, ngăn chặn kịp thời hiện tượng 

kinh doanh thuốc BVTV, phân bón kém chất lượng.  

d) Cục Chăn nuôi: Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn 

nuôi đại gia súc liên kết bao tiêu sản phẩm với các hợp tác xã, trang trại, hộ 

nông dân để sản xuất thức ăn xanh, ngô sinh khối.  

đ) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình liên kết 

chuỗi; tổ chức tập huấn giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất vụ Đông. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành  phố từ Thừa  Thiên  Huế trở ra, Thủ trưởng  các cơ quan, đơn vị liên  

quan thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên; thường xuyên 

báo cáo tình hình thực hiện và phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Trồng trọt) để kịp thời xử lý./. 

Nơi nhận:   
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Lãnh đạo Bộ; 

- Chủ tịch UBND các tỉnh phía Bắc (để chỉ đạo); 

- Sở NN&PTNTcác tỉnh phía Bắc (để t/h); 

- Tổng cục Thuỷ lợi; 

- Các Cục: TT, BVTV; TTKNQG; 

- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; 

- Lưu: VT, TT. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 
 

   
 

 

Nguyễn Xuân Cường 
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