
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Số:               /UBND-VP 

Về việc triển khai sản xuất vụ 

Đông năm 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Dương, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Nông Nghiệp và PTNT, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

Khoa học và Công nghệ, Đài PTTH tỉnh, Báo 

Hải Dương; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

  

 Để triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030” và sản xuất cây vụ Đông 2021-2022 trên 

địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề 

án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, 

nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; khẩn 

trương hoàn thiện hướng dẫn về trình tự xây dựng kế hoạch, thủ tục cấp phát, 

thanh quyết toán nguồn kinh phí để thực hiện Đề án. 

 - Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xây dựng, rà 

soát Kế hoạch sản xuất vụ Đông theo hướng tăng diện tích gieo trồng; khẩn 

trương tổ chức thực hiện việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ cây vụ Đông theo Đề án 

“Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và 

nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và hỗ trợ 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

 - Tăng cường kiểm tra, thanh tra chất lượng vật tư nông nghiệp liên quan 

đến lĩnh vực trồng trọt (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...); phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh vật tư 

nông nghiệp vi phạm các quy định hiện hành. 

 - Tăng cường tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng các mô 

hình sản xuất mới, đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình tích tụ ruộng đất, liên kết 

sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi; làm tốt công tác dự tính, dự báo, hướng dẫn nông 

dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả; đảm bảo đủ nước cho cây vụ đông và 

tiêu úng kịp thời bảo vệ sản xuất. 
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  2. Sở Tài chính:  

 - Phối hợp với Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn 

thiện hướng dẫn về trình tự xây dựng kế hoạch, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán 

nguồn kinh phí để thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030”; 

 - Cân đối kinh phí để thực hiện hỗ trợ nội dung tăng diện tích cây vụ đông 

thuộc Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công 

nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030” và hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo 

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 và Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn 

thiện hướng dẫn về trình tự xây dựng kế hoạch, thủ tục cấp phát, thanh quyết toán 

nguồn kinh phí để thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập 

trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030”. 

 4. Sở Công thương: 

 Tăng cường kết nối, tổ chức các hoạt động giao thương, xúc tiến tiêu thụ 

nông sản của tỉnh nói chung và sản phẩm cây vụ Đông 2021-2022 nói riêng. 

 5. Sở Khoa học và Công nghệ: 

 Tăng cường xây dựng các mô hình, các giống mới, các tiến bộ kỹ thuật mới 

góp phần thúc đẩy sản xuất vụ Đông 2021-2022. 

 6. Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh:  

 Tăng thời lượng tuyên truyền về Kế hoạch sản xuất vụ Đông 2021-2022 

theo hướng tăng diện tích gieo trồng; đưa tin về các tiến bộ kỹ thuật, các mô 

hình sản xuất mới; quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản của tỉnh. 

 7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ đông 2021-2022, 

phấn đấu mở rộng, tăng diện tích cây vụ đông khoảng 10% so vụ đông trước. 

 - Tuyên truyền, vận động nhân dân tranh thủ 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 mưa, bão, vừa sớm giải phóng đất để trồng cây vụ đông; mở 

rộng diện tích vụ đông. 

 - Chủ động bố trí nguồn lực để hỗ trợ nhằm mở rộng diện tích cây vụ 

đông, nhất là diện tích cây vụ đông trên chân đất 2 lúa; hỗ trợ mô hình sử dụng 

phân bón hữu cơ, sản xuất an toàn VietGAP, hướng hữu cơ; hỗ trợ xây dựng mô 

hình tích tụ, thuê, mượn ruộng, ứng dụng cơ giới hoá đồng bộ sản xuất vùng 
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hàng hóa lớn, tập trung, giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo 

thời vụ và mở rộng diện tích cây vụ đông.  

 - Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp 

thời các hành vi kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm các quy định hiện hành. 

 - Tăng cường khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, 

thương nhân, hợp tác xã tham gia vào thực hiện liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ 

đối với sản phẩm cây vụ Đông thông qua hợp đồng liên kết. Khuyến khích mỗi 

xã, thị trấn ở vùng sản xuất hàng hoá tập trung xây dựng ít nhất 1 mô hình liên 

kết. Tạo điều kiện tối đa cho các công ty, siêu thị, thương nhân tổ chức sản xuất, 

vận chuyển, tiêu thụ nông sản cho nông dân. 

 - Chủ động tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ 

các sản phẩm nông sản vụ đông chủ lực của địa phương ở trong và ngoài tỉnh. 

 Yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện,  nếu có 

khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Ô Chính (5b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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