
Kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2021-2022 

 

Để công tác triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 có hiệu quả, ngày  

21/12 /2021 UBND có báo cáo sơ kết tình hình sản xuất vụ Mùa năm 2021 và triển khai 

kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 cho BĐH các thôn, các ngành liên 

quan, các đồng chí trong tổ hợp tác dùng nước của 2 trạm Phú Sơn và trạm cây Khế. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND xã đã kịp thời đôn đốc các ngành liên quan 

triển khai tốt Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022.  

 Vụ Đông Xuân năm 2021-2022 toàn xã đã xuống giống 1.600 ha/ 1600 ha, đạt 

100% kế hoạch. Với tình hình thời tiết diễn biến phúc tạp, gần cuối vụ có mưa bất 

thường nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của nhân dân. Tình hình dịch bệnh 

trên cây lúa vẫn còn xuất hiện một số loại sâu bệnh hại như sâu đục thân, đạo ôn, rầy 

nâu xảy ra trên một số diện tích sản xuất trễ nên đã làm một số diện tích lúa bị thiệt hại. 

Năng suất bình quân đạt 59 tạ/ha. Cây màu 18ha bao gồm: Cây đậu xanh 02 ha; Cây 

đậu phụng 2 ha; Cây dưa hấu 03 ha; khoai môn 03 ha; Rau các loại 8 ha. 

 Trong vụ Đông xuân  2021- 2022 bằng nguồn vốn hỗ trợ đất lúa theo Nghị định 

35 của Chính Phủ để thực hiện mô hình giống lúa mới, chất lượng cao, UBND xã phối 

hợp với HTX thanh long Phú Thịnh, Hội nông dân, Ban điều hành các thôn, các tổ thủy 

nông tổ chức triển khai, thực hiện được 117 ha/158hộ/7 mô hình nhằm mục đích thay 

đổi giống cây trồng, thay đổi tập quán gieo sạ của nhân dân nhưng vẫn đảm bảo chất 

lượng cao. Sau thu hoạch cho thấy các loại giống mới có khả năng kháng sâu bệnh tốt, 

chi phí trong sản xuất giảm so với giống ML 48 từ 3 –7 triệu đồng/ha, từ đó lợi nhuận 

sau thu hoạch cũng tăng lên đáng kể. Việc sử dụng các loại giống trong sản xuất đa số 

nhân dân sử dụng giống địa phương như ML 48, TH6…, ngoài những hộ tham gia mô 

hình nông dân còn tự phát sản xuất giống mới trên 350ha gồm các loại giống mới như 

OM 18, OM 5451, Đài Thơm 8. 

 Hiện trên địa bàn xã có 05 tổ thanh long VietGAP và 02 Hợp tác xã thanh long 

với diện tích 137,01ha/120 hộ. Hiện nay diện tích thanh long toàn xã tiếp tục giảm, tổng 

số thanh long toàn xã còn 340/400 ha, diện tích giảm là do ảnh hưởng của dịch covid-19 

nên tình hình mua, bán, vận chuyển gặp nhiều khó khăn cùng với việc giá cả có nhiều 

biến động, lên xuống thất thường, giá vật tư tăng cao nên nhiều hộ dân phá bỏ để 

chuyển sang đổi cây trồng khác.    

Bên cạnh kết quả đạt được, trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp phải một số 

khó khăn nhất định do thời tiết diễn biến thất thường,  phát sinh một số loại sâu bệnh hại 

trên cây trồng làm ảnh hưởng đến năng xuất của bà con nhân dân. Bên cạnh đó là dịch 

bệnh covid -19 làm giá cả vật tư tăng cao, nông sản mất giá ảnh hưởng không nhỏ đến 

đời sống của nhân dân. Công tác vận động, triển khai nhân dân sử dụng giống lúa mới 
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bước đầu gặp nhiều khó khăn do nhân dân còn có tư tưởng muốn sản xuất tự do. 

 

 


