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KẾ HOẠCH 

Sản xuất Nông lâm nghiệp trên địa bàn  

huyện Tràng Định năm 2021 

 

Thực hiện Nghị quyết Số 226/NQ-HĐND, ngày 22/12/2020 của HĐND 

huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. UBND huyện Tràng Định xây 

dựng kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả sản xuất Nông Lâm nghiệp trên địa 

bàn huyện năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện Tràng Định. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, theo 

phương châm phát huy nội lực là chính, người dân trực tiếp thực hiện. 

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải theo sự chỉ đạo của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã; có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn; đảm bảo tính khả 

thi, tiết kiệm và hiệu quả.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về trồng trọt 

- Lúa: Diện tích gieo trồng là 5.100ha, sản lượng 25.948 tấn 

+ Lúa xuân: Diện tích gieo trồng là 2.100ha; Sản lượng: 11.124 tấn. 

- Ngô: Diện tích gieo trồng 2.074ha, sản lượng 11.137 tấn. 

+ Ngô xuân: Diện tích gieo trồng 1.200ha; Sản lượng: 6.504 tấn. 

- Khoai tây: Diện tích 28,8ha; Sản lượng: 461 tấn. 

- Rau các loại: Diện tích 455,9ha; Sản lượng: 3.894 tấn. 

- Đậu các loại: Diện tích 83,5ha; Sản lượng: 71,8 tấn. 

- Cây Thạch đen: Diện tích 2.500ha; Sản lượng: 13.437 tấn; xây dựng 100 

mã vùng trồng. 

- Cây Sắn: Diện tích 165ha; Sản lượng: 1.815 tấn. 
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- Cây Khoai lang: Diện tích 125ha; Sản lượng: 730 tấn. 

2. Về chăn nuôi 

- Duy trì sự phát triển ổn định của đàn gia súc, gia cầm cụ thể: Số hộ chăn 

nuôi trâu, bò trên địa bàn huyện là 1.878 hộ/21 xã: Tổng đàn trâu, bò có 7.061 

con. Trong đó: Đàn trâu 5.839 con, đàn bò 1.222 con. 

- Chăn nuôi lợn: Tổng đàn lợn: 20.990 con. Trong đó lợn nái đạt 2.709 con. 

- Chăn nuôi gia cầm: Tổng đàn gia cầm có khoảng 451.500 con. 

- Chăn nuôi chó, mèo: Tổng đàn chó hiện có khoảng 11.025 con.  

- Tiêm phòng các loại bệnh cho gia súc, gia cầm đạt trên 80% tổng đàn. 

3. Về trồng rừng và cây ăn quả 

- Trồng rừng mới: 1.200ha/1.200ha. 

- Trồng cây ăn quả các loại: 100ha/100ha. 

4. Về thuỷ lợi 

- Huy động nhân dân tổ chức ra quân từ đầu xuân làm thuỷ lợi, nạo vét 

kênh mương; sửa chữa cải tạo nâng cấp các công trình thuỷ lợi trên địa bàn; chủ 

động tích trữ nước đảm bảo đủ nước tưới  sản xuất năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch phân bổ xi măng hỗ trợ cho các xã làm thuỷ lợi nhỏ, 

cải tạo nâng cấp, sửa chữa kênh mương nội đồng, ưu tiên phân bổ xi măng thuỷ 

lợi cho các xã điểm về xây dựng nông thôn mới. 

III. GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở 

đến mọi người dân. Nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị trong việc tham gia thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông - Xuân năm 

2020-2021 trên địa bàn huyện. 

1.1. Về khoa học, kỹ thuật 

- Tổ chức tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sử 

dụng các loại giống mới, ngắn ngày có năng xuất, chất lượng cao và phù hợp với 

khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa bàn. 

- Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học cộng nghệ về quản lý, sản 

xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; khuyến khích các nhà đầu tư, 

các hộ xây dựng các mô hình về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa 

bàn huyện theo hướng sản xuất hàng hoá dưới các hình thức trang trại, gia trại. 

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp và kinh tế 

nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, đầu tư thâm canh chuyển dịch cơ cấu 

mùa vụ, cơ cấu cây trồng, tăng diện tích một số cây trồng có năng suất, giá trị 

kinh tế cao như: Khoai tây, Thạch đen. 
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- Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh hại đối với cây trồng, vật nuôi cho nông dân ở cơ sở. 

1.2. Về giống  

- Chỉ đạo ngành chức năng, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn 

chủ động phối hợp với các công ty, các đại lý trên địa bàn đảm bảo cung cấp đầy 

đủ, đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. 

1.3. Về nguồn vốn 

- Nguồn vốn chủ yếu do người dân trực tiếp đầu tư là chính, ngoài ra các 

doanh nghiệp, các đại lý ứng trước vốn cho dân để triển khai thực hiện. 

- Nhà nước sử dụng một phần kinh phí để thực hiện mua vật tư, giống, xi 

măng để hỗ trợ người dân thực hiện thông qua chương trình kiên cố hoá kênh mương 

nội đồng, xây dựng các mô hình điểm để nhân diện rộng và hỗ trợ chống hạn. 

- Nguồn vốn từ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

1.4. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra tại cơ sở 

Để đảm bảo chất lượng về giống, vật tư nông nghiệp cần thiết phải tăng 

cường công tác kiểm tra việc kinh doanh buôn bán các loại giống, vật tư phân 

bón, thuốc BVTV, thuốc thú y tại các cơ sở, đại lý kinh doanh trên địa bàn 

huyện; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất Nông lâm nghiệp trên địa 

bàn năm 2021; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với 

thiên tai, dịch bệnh trên tình hình sản xuất của địa phương;  

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp các xã tiến hành rà soát diện 

tích sản xuất lúa có nguy cơ thiếu nước để kịp thời huy động các nguồn lực hỗ 

trợ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình thực tế. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tập huấn hướng 

dẫn kỹ thuật sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại, dịch bệnh; đồng thời theo dõi để 

chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao. 

- Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện để theo dõi và chỉ đạo. 

2.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Kiểm tra cung ứng đầy đủ, kịp thời về số lượng, chủng loại, chất lượng 

các loại giống cây trồng nông lâm nghiệp, vật tư phân bón, thức ăn gia súc, 

thuốc bảo vệ thực vật, thú y; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân 

sử dụng đúng quy trình kỹ thuật và thay thế các giống cũ bằng các loại giống 

mới có năng suất, chất lượng cao, không sử dụng các giống lúa cũ đã thoái hoá. 

Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng trong lĩnh vực giống cây trồng, vật 
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nuôi; đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp: 

giống, phân bón, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo cho các xã, thị trấn chủ 

động trong ứng phó khi có diễn biến thời tiết bất thường xảy ra. 

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình thực 

hiện cho UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

2.3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm đến tận cơ sở và các hộ 

dân, đặc biệt là đối với các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo, kiểm 

tra thường xuyên đội ngũ khuyến nông viên cơ sở về việc chỉ đạo xây dựng và 

tổng kết đánh giá các mô hình trình diễn tại các xã, thôn bản nhằm nhanh chóng 

chuyển giao khoa học kỹ thuật và phương pháp canh tác tiên tiến vào sản xuất 

và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên địa bàn huyện; xây dựng mô hình 

chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học; mô hình sản xuất rau an toàn 

trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, dự tính dự báo kịp thời sâu, 

bệnh hại cây trồng; chủ động phát hiện, thông báo kịp thời đến UBND các xã, 

các cơ quan liên quan, khuyến cáo nông dân cách phòng trừ, không để phát sinh 

các ổ dịch lớn trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các điểm bán thuốc bảo vệ thực 

vật trên địa bàn. 

- Đôn đốc cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch và hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp phòng chống rét, sương 

muối, sâu bệnh hại cây trồng và hạn hán. 

Trên đây là Kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tràng 

Định năm 2021./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phòng ban, Đoàn thể huyện; 

 - Chánh, các Phó CVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư, NN&PTNT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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