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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  230 /BC-SNN Quảng Trị, ngày  27  tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất vụ Đông 2019 và kế hoạch vụ Đông 2020  

 

 

Kính gửi: Cục Trồng trọt. 

 

Thực hiện công văn số 845/TT-CLT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Cục 

Trồng trọt về việc báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông 2019, kế hoạch vụ Đông 

2020; Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị báo cáo như sau: 

1. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Đông 2019. 

* Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan chuyên ngành từ Trung ương 

đến địa phương, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của Cục Trồng trọt, Cục BVTV, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể và nỗ 

lực cố gắng của bà con nông dân; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp vụ 

Thu Đông và Đông Xuân 2019 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 4415/UBND-NN 

ngày 26/9/2019); 

- Sự quan tâm của TW về hỗ trợ nguồn giống cho tỉnh sản xuất vụ Đông 

của (hỗ trợ 2.000 kg Ngô HN68 và 600kg rau các loại). 

* Khó khăn: 

- Ảnh hưởng của cơn bão số 5 ngày 20-31/10/2019 và đợt mưa lớn ngày 

26-30/1/2019 nên một số nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng 

đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Cụ thể: làm  ngập 

úng 400ha Khoai lang, 50 ha Ngô, 150 ha rau các loại và 200 ha sắn bị gãy đổ. 

- Lượng mưa thấp, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của các loại cây 

trồng; 

- Sâu keo mùa thu gây hại một số diện tích ngô vụ Đông. 

2. Diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị cây vụ Đông 2019, Kế 

hoạch vụ Đông 2020 (Có bảng phụ lục đính kèm) 

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

Đông 2019. 

Đối với tỉnh Quảng Trị, sản xuất vụ Đông gặp nhiều khó khăn do nằm hẵn 

trong mùa mưa bão (chiếm 70% lượng mưa cả năm), nên sản xuất với diện tích 

nhỏ, chủ yếu ngô, khoai lang và một số cây rau, đậu các loại, mục đích cung cấp 



  

thêm thực phẩm cho gia đình. Do đó việc xây dựng mô hình sản xuất cây vụ 

Đông thường ít có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn có 1 số địa phương đã tranh thủ thời 

vụ, áp dụng KHKT để hình thành một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả 

như:   

* Mô hình sản xuất rau các loại (xà lách, ngò, cải, ngò tây…) 

- Diện tích: 8 ha 

- Địa điểm: Thôn Đạo đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, Quảng Trị 

- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật: Một số diện tích áp dụng sản xuất theo canh tác 

tự nhiên (sử dụng phân bón compost và các chế phẩm được chiết xuất từ các sản 

phẩm như ớt, gừng, tỏi, thuốc lá…) và một số diện tích được che mái vòm bằng 

màng ni lông để chắn mưa, giữ ấm. 

- Năng suất bình quân: 130 tạ/ha 

- Hiệu quả mang lai: 140-150 triệu đồng/ha. 

* Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng: 

- Diện tích nhà màng: 500m
2
 

- Địa điểm: Tthành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị. 

- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật:  

+ Cây dưa lưới được trồng trong nhà màng; tưới nước và bón phân bằng hệ 

thống tưới nhỏ giọt. 

+ Sử dụng các giống dưa lưới mới như: HL 21 (Dưa lưới vỏ xanh, ruột 

vàng, xuất xứ Việt Nam); Inthanol RZ (Dưa lưới vỏ vàng, ruột xanh, xuất xứ Hà 

Lan) Raily RZ (Dưa lưới vỏ xanh, ruột vàng, xuất xứ Hà Lan);  

+ Sử dụng giá thể: hỗn hợp (đất cát + phân hữu cơ hoai mục + trấu). 

- Sản lượng thu được: 1,1 tấn, với giá bán: 50.000 đồng/kg, doanh thu: 55 

triệu đồng, trừ chi phí 20,5 triệu đồng 

- Lợi nhuận thu được: 34.500.000 đồng/lứa 3 tháng 

4. Một số cơ chế, chính sách của địa phương đã và đang được áp dụng 

để hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông 2019 và vụ Đông 2020. 

Chính sách khuyến khích phát triển cây vụ Đông 2020 tại Kế hoạch sản 

xuất số 1914/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 về kế hoạch sản xuất nông 

nghiệp vụ Hè thu và Thu đông 2020 ứng phó với Khô hạn và xâm nhập mặn và 

dịch bệnh covid trên địa bàn tỉnh.  

Các chính sách cụ thể: 

- Hỗ trợ giá giống để thực hiện chuyển đổi: 

+ Đối với các vùng Đồng Bằng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, người 

dân đối ứng 30% 

+ Đối với vùng miền núi: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% 



  

- Hỗ trợ kinh phí làm đất: huyện hỗ trợ 50%, nhân dân đóng góp 50% 

5. Nhận định về 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 2020 đạt kết quả cao 

* Nhận định về thuận lợi khó khăn trong sản xuất cây vụ Đông 2020 

a. Thuận lợi: 

- Do đang là chuyển đổi giữa 2 vụ sản xuất nên quỹ đất cũng như nguồn lực 

lao động khá dồi dào;  

- Sản phẩm sản xuất trong giai đoạn thời tiết mưa bão, khắc nghiệt nên giá 

thành cao, dễ tiêu thụ; 

- Công ty TNHH Thương mại Đầu tư phát triển Do Holdings có trụ Sở tại 

TP Hồ Chí Minh đang khảo sát, liên kết sản xuất và tiêu thụ ngô, ớt trên địa bàn 

tỉnh trong vụ Đông 2020. 

b. Khó khăn: 

- Chịu  ảnh hưởng của thiên tai (bão, lũ, lốc tố…) do sản xuất vụ Đông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị nằm gọn trong mùa mưa bão; 

 - Người dân trên địa bàn còn thiếu kinh nghiệm và nguồn vốn đầu tư sản 

xuất, nhất là sản xuất ứng dụng công nghệ cao để sản xuất trong vụ Đông; 

- Sản xuất trên địa bàn diện tích nhỏ lẻ, manh mún thêm vào đó vẫn chưa 

hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi nên khó tiêu thụ khi sản lượng lớn. 

* Một số giải pháp trong chỉ đạo, điều hành: 

a. Tuyên truyền, vận động 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, người dân mở rộng diện tích 

các loại cây vụ Đông ở những vùng cao, ít ngập lụt nhằm tăng thu nhập cho 

người dân như: trồng ngô, Khoai lang sản xuất có liên kết với Doanh nghiệp. 

b. Giải pháp về kỹ thuật 

- Tập trung gieo trồng các loại  cây trồng phù hợp như: Ngô, khoai lang, 

môn, từ tía, rau các loại (rau ăn lá, đậu cô ve, mướp...)... 

- Tập trung chỉ đạo mùa vụ phù hợp, hạn chế tổn thất do thiên tai: Đối với 

ngô gieo từ tháng 8 khi đất đủ ẩm; Khoai, môn, từ tía triển khai làm đất và gieo 

trồng từ tháng 8 đối với vùng Đồng bằng và tháng 11 hàng năm đối với vùng 

miền núi; Mướp, ném trồng từ tháng 8 hàng năm khi đất đủ ẩm... 

- Công tác BVTV: Thường xuyên kiểm tra để xứ lý kịp thời, lưu ý sâu keo 

mùa thu gây hại trên cây ngô… 

- Quản lý chất lượng: Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo nông dân áp dụng các 

giải pháp sản xuất đảm bảo vệ sinh ATTP, theo hướng hữu cơ, Vietgap…có 

chưng nhận. 

c. Giải pháp liên kết, tiêu thụ sản phẩm 



  

- Ký kết biên bản liên kết sản xuất và tiêu thụ với Công ty TNHH Thương 

mại Đầu tư phát triển Do Holdings  

- Tăng cường mời gọi các Doanh nghiệp khác đến liên kết sản xuất và tiêu 

thu thụ, chế biến sản phẩm trên địa bàn; 

d. Giải pháp chính sách: 

- Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho người dân để 

nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất các loại cây trồng trong vụ 

Đông; 

- Hỗ  trợ giống, cơ sở vật chất kỹ thuật để người dân có điều kiện mở rộng 

sản xuất.  

- Hỗ trợ giá giống để thực hiện chuyển đổi: 

+ Đối với các vùng Đồng Bằng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, người 

dân đối ứng 30% 

+ Đối với vùng miền núi: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% 

- Hỗ trợ kinh phí làm đất: huyện hỗ trợ 50%, nhân dân đóng góp 50%. 

* Kiến nghị và đề xuất: 

Để giúp nông dân sản xuất tốt vụ Đông năm 2020. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Cục Trồng trọt tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ giống, để 

khuyến khích bà con nông dân tổ chức sản xuất vụ Thu Đông và vụ Đông, cụ thể: 

- Hỗ trợ, giới thiệu Doanh nghiệp liên kết, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị để phát mở rộng diện tích phát triển cây vụ Đông như: Khoai lang 

lấy tinh bột, ngô lai ... 

- Hỗ trợ giống Ngô: 20 tấn (HN88, HN68, Ngô lai...); 

- Hỗ trợ giống rau các loại: 5 tấn (rau ăn lá, dưa các loại, bí đỏ, bí xanh...) 

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất cây vụ Đông 2019, kế hoạch vụ Đông 

2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo để Cục 

Trồng Trọt tổng hợp./. 
    

 Nơi nhận: 
- Như trên;     

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

 



  

PHỤ LỤC 

Diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị cây vụ Đông 2019, kế hoạch 2020 

(Kèm theo báo cáo số 230 ngày  27  tháng 7 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị) 

 

TT Cây trồng 

Năm 2019 Năm 2020 

Ghi chú 

Diện 

tích 

(1.000 

ha) 

Năng 

suất 

(Tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(1.000 

tấn) 

Giá trị 

(1.000 

đồng) 

Diện tích 

(1.000ha) 

Năng 

suất 

(Tạ/ha) 

Sản 

lượng 

(1.000 

tấn) 

Giá trị 

(1.000 

đồng) 

1 Ngô 0,35 50 1,75 8.750.000 0,50 50 2,5 12.500.000  

2 Khoai lang 0,60 60 3,6 7.200.000 0,60 60 3,6 7.200.000  

3 Rau, đậu các loại 1,40 101 14,15 98.980.000 1,40 100 14 98.000.000  
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