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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 147 /BC-SNN             Lạng Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2018 
 

BÁO CÁO 
Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2017- 2018,  

triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2018 
 

 Thực hiện Công văn số 487/TT- CLT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Cục 
Trồng trọt về việc sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018, triển khai kế 
hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng vụ Đông 2018 các tỉnh phía Bắc. 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo như sau: 

 I. SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2017 - 2018 

 1. Thuận lợi và khó khăn 

 a) Thuận lợi 

 - Ngành Nông nghiệp và PTNT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát 
sao của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, sự phối kết hợp có hiệu quả của 
các Sở, ban, ngành và Chính quyền địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT cùng 
các địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn thực hiện, 
bố trí cơ cấu, thời vụ hợp lý nhằm đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành thắng lợi kế 
hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018. 

 - Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trên địa 
bàn tỉnh ổn định; Nhân dân tích cực tham gia sản xuất. 

 - Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày một 
tăng, đặc biệt là các sản phẩm rau, quả đặc trưng của tỉnh đã góp phần thúc đẩy 
mở rộng sản xuất.  

 b) Khó khăn 

- Sản xuất vẫn còn mang tính manh mún, nhỏ lẻ, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng còn chậm, số Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chưa nhiều, 
dẫn đến việc tổ chức sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung thành vùng, cánh 
đồng lớn gặp nhiều khó khăn. 

- Điều kiện thời tiết bị hạn đầu vụ Xuân (Từ tháng 3 đến đầu tháng 4) đã 
ảnh hưởng tới tiến độ gieo trồng vụ Xuân. 

- Sản phẩm khoai tây vụ đông còn xảy ra tình trạng được mùa mất giá, 
người dân gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm.  

 2. Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 

Tổng diện tích gieo trồng ước 50,61 nghìn ha, đạt 97,6% kế hoạch, tăng 
1,9% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 159,91 nghìn 
tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng có sự 
chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế như: Cây 
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thạch đen 1.588,5 ha tăng 11,4%, khoai tây 736,5 ha tăng 6,6%, rau 6.718,0 ha 
tăng 33,8% so với cùng kỳ... (Chi tiết tại Phụ lục I). 

 a) Cây lúa 

 - Diện tích, năng suất và sản lượng: Diện tích vụ Xuân 2018 ước đạt 
15.576,5 ha, đạt 111,3% kế hoạch, giảm 119,6 ha so với vụ Xuân năm 2017, 
tăng 1.576 ha so với kế hoạch. 

- Cơ cấu giống: Lúa lai chiếm khoảng 25% diện tích, gồm các giống: Nhị 
ưu 838, TH 3-5, Sán ưu 63, Syn 6, LS1, Xuyên hương 178, Bio 404, PHB 71, 
GS 9, Q ưu số 1, GS 55, …; Lúa thuần chiếm khoảng 75% diện tích, gồm các 
giống: DV 108, Kim Cương 90, CR 203, Khang Dân 18, Hoa ưu 109, Q5, Lúa ải 
lùn, HT9, GS 747, DG1, DG6… 

-Thời vụ gieo cấy: Gieo mạ tập trung vào tháng 3 - cấy tháng 4. Tuy 
nhiên, do đầu vụ bị hạn nên tiến độ gieo cấy bị chậm so với kế hoạch, đến cuối 
tháng 4, điều kiện có mưa trên toàn tỉnh, các huyện khẩn trương gieo cấy đảm 
bảo kế hoạch vụ Xuân 2018 (Đến ngày 30/4/2018 việc gieo cấy cơ bản hoàn 
thành theo kế hoạch). 

b) Cây trồng khác 

Một số loại cây trồng chủ yếu trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 như: Ngô, 
lạc, đậu tương, khoai tây, thuốc lá, thạch đen... Diện tích gieo trồng các loại cây 
trồng vụ Đông Xuân dự ước đến hết tháng 6 năm 2018: 

- Cây Ngô: Diện tích 14.937,1 ha, đạt 91,6 % so KH, bằng 98,3% so với 
cùng kỳ năm trước, dự kiến năng suất đạt 52.79 tạ/ha, sản lượng ước đạt 78.853 
tấn. Sử dụng các giống: NK 4300, NK 7328, NK 67, NK 54, NK 6654, GS 
9989, CP 511, CP 501, CP 999, AG 59, HN 88, HN 68… 

- Cây Lạc: Diện tích 1.553 ha, đạt 93.5 % so KH, bằng 99.6% so với 
cùng kỳ năm trước, dự kiến năng suất 17.6 tạ/ha, sản lượng đạt 2.733.3 tấn. Sử 
dụng các giống: MD9, L23, V79, D332, L05, L14, L19…  

- Đậu tương: Diện tích 366 ha, đạt 67.4 % so KH, bằng 100.4% so với 
cùng kỳ năm trước, dự kiến năng suất 15,3 tạ/ha, sản lượng 560 tấn. Sử dụng các 
giống DT 84, DT 90, DT 96, DT 2008, Cúc Lục Ngạn, Vàng Lạc Sơn, V74... 

- Khoai tây: Diện tích 736,5 ha, đạt 96.6 % so KH, bằng 106,6 % so với 
cùng kỳ năm trước, năng suất đạt 117,7 tạ/ha, sản lượng đạt 8666,8 tấn. Sử dụng 
các giống: Solara, Marabel, Diamant, giống Trung Quốc. 

- Thuốc lá: Diện tích 2.163,5 ha, đạt 68.6 % so KH, bằng 97,7% so với 
cùng kỳ năm trước, dự kiến năng suất 21,5 tạ/ha, sản lượng đạt 4.651,5 tấn. Sử 
dụng các giống: C91, C63, GL7, K27. 

- Thạch đen: Diện tích 1.588,5 ha, đạt 82.3 % so KH, bằng 111,4% so 
với cùng kỳ năm trước, dự kiến năng suất 52,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 8.300 
tấn. Sử dụng các giống: Thạch đen thân tím và Thạch đen thân trắng. 

c) Một số mô hình sản xuất điển hình và những tiến bộ KHKT mới được 
áp dụng trong sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 
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Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm chất lượng cao của Hội Làm 
vườn tỉnh triển khai tại xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Trồng 
giống Khoai tây Đức Marabel (từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018) trên diện 
tích 3,5 ha. Kết quả mô hình cho năng suất bình quân 25 tấn/ha. Tuy nhiên, do 
giá khoai tây trên thị trường trong vụ Đông Xuân 2017-2018 thấp (3.500 - 4.000 
đồng/kg) nên giá bán khoai tây của mô hình chỉ đạt 5.500 đồng/kg, thu về 137,5 
triệu đồng/ha, sau khi trừ các chi phí, mỗi hecta cho lãi khoảng 86,3 triệu đồng. 

d) Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp của tỉnh 

-  Chính sách hỗ trợ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 
35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. 

- Chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết 
định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ 
trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng trung du miền núi phía 
Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng Bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên. 

- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 09 tháng 02 năm 2017 cảu 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư và 
Nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020.  

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2018 

1. Kế hoạch sản xuất 

Kế hoạch vụ Mùa năm 2018 gieo trồng 48.950 ha, trong đó: Lúa gieo cấy 
33.200 ha, năng suất 36,5 tạ/ha, sản lượng 121.180 tấn; Ngô hè thu trồng 7.350 
ha, năng suất 39 tạ/ha, sản lượng 28.665 tấn (Chi tiết tại Phụ lục II). 

2. Thuận lợi và khó khăn 

a) Thuận lợi 

- Kế hoạch gieo trồng vụ mùa luôn được xây dựng sớm và bám sát thực tế 
địa phương. 

- Công tác dịch vụ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất 
được đảm bảo. Đồng thời, luôn có sự phối hợp của các cấp, các ngành liên quan 
tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát nhằm từng bước nâng cao chất lượng của các 
hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh.  

- Công tác dự tính dự báo sâu bệnh hại cây trồng luôn được quan tâm chỉ 
đạo kịp thời. 

- Công tác quản lý khai thác và dịch vụ thuỷ lợi đã chủ động có phương án 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất. 

b) Khó khăn 

- Do hạn đầu vụ Xuân nên thời vụ gieo cấy bị chậm hơn mọi năm sẽ gây áp 
lực cho sản xuất vụ Mùa. 
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- Khả năng thiếu hụt lao động sẽ còn tiếp diễn do lao động trẻ, khỏe ở 
nông thôn chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp có thu nhập cao hơn. 

3. Một số giải pháp trong sản xuất, chỉ đạo, điều hành vụ Mùa 2018 

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện và thành phố linh hoạt trong chuyển đổi cơ 
cấu giống cây trồng trên đất lúa không chủ động nước sang trồng các cây màu có 
giá trị kinh cao hơn. Tổng kết, khuyến cáo nhân rộng các mô hình sản xuất có 
hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là mô hình tổ chức sản xuất mới, liên kết sản xuất. 
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào áp dụng thực hành sản xuất tốt, áp dụng quy 
chuẩn kỹ thuật về điều kiện sản xuất an toàn (VietGAP). 

- Tập trung phát triển những sản phẩm lợi thế của tỉnh như: Phát triển 
vùng sản xuất Quýt vàng, vùng trồng Hồng, Na an toàn, vùng rau an toàn, vùng 
sản xuất lúa chất lượng cao... 

- Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính xác tình 
hình dịch hại trên cây trồng để tham mưu cho Sở và UBND các huyện, thành 
phố chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

- Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp 
lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến hộ nông dân về 
thời vụ gieo trồng, quy trình kỹ thuật các loại cây trồng. Mở rộng diện tích cấy lúa 
mùa sớm (Uu tiên sử dụng các giống lúa lai có năng suất cao, chất lượng tốt) để 
phát triển cây vụ Đông. 

Trên đây là báo cáo Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018, kế hoạch vụ 
Mùa  năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn gửi Cục Trồng trọt tổng 
hợp./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Cục Trồng trọt; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục BVTV; 
- Phòng TSKTTH; 
- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Nguyễn Phúc Đạt 
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Phụ lục I. 
 Ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp 

vụ Đông Xuân 2017- 2018 
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-SNN ngày      tháng 5 năm 2018 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn) 
 
Ước thực hiện 6 tháng 

2018 

% So sánh Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

TH 6 

tháng đầu 
năm 2017 Kê hoạch 

Đông xuân 

2017-2018 

Ước Thực 
hiện 

Ước thực hiện 
6 tháng 2018/ 

Ước thực hiện 
6 tháng 2017 

Ước  6 
tháng/ 

Kế hoạch 

A Nông nghiệp             

  
Tổng diện tích gieo 
trồng 

ha         50.107       51.874   50.608,4           101,0        97,6 

  
Tổng sản lượng 
lương thực 

Tấn       161.464     158.346   159.905,7             99,0      101,0 

  Chia ra            

  Thóc Tấn         81.635       73.861   81.052,7             99,3      109,7 

  Ngô Tấn         79.829       84.485   78.853,0             98,8        93,3 

I Cây lương thực Ha         30.890      30.300,0 30.513,6             98,8      100,7 

1 Cây lúa            

    + Diện tích Ha      15.696,1   14.000,0 15.576,5             99,2      111,3 

    + Năng suất Tấn             52,0             52,8 52,0           100,0        98,6 

    + Sản lượng Tấn      81.635,3      73.861,0 81.052,7             99,3      109,7 

2 Cây ngô            

    + Diện tích Ha      15.193,9      16.300,0 14.937,1             98,3        91,6 

    + Năng suất Tạ/ha             52,5             51,8 52,79           100,5      101,9 

    + Sản lượng Tấn      79.828,9      84.484,5 78.853,0             98,8        93,3 

 II Cây có bột Ha        4.037,8        4.326,5 3.946,8             97,7        91,2 

1 Khoai lang            

    + Diện tích Ha           596,0           810,4         602,9           101,2        74,4 

    + Năng suất Tạ/ha             56,2             51,5           56,3           100,0      109,3 

    + Sản lượng Tấn        3.351,7        4.172,3      3.391,8           101,2        81,3 

2 Cây sắn Ha       2.844,7       2.915,0     2.783,6             97,9        95,5 

3 Cây chất bột khác Ha 597,2 601 560,4     

 III Cây thực phẩm Ha 7.365   8.829     

1 Rau các loại            
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Ước thực hiện 6 tháng 
2018 

% So sánh Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

TH 6 
tháng đầu 

năm 2017 Kê hoạch 
Đông xuân 

2017-2018 

Ước Thực 
hiện 

Ước thực hiện 
6 tháng 2018/ 

Ước thực hiện 
6 tháng 2017 

Ước  6 
tháng/ 

Kế hoạch 

    + Diện tích Ha        5.019,9        5.767,6      6.718,0           133,8      116,5 

    + Năng suất Tạ/ha           119,3           105,1         118,1             99,0      112,4 

    + Sản lượng Tấn      59.882,4      60.616,6    79.339,6           132,5      130,9 

2 Đậu, đỗ các loại                   -         

    + Diện tích Ha           517,4           695,6         564,2           109,1        81,1 

    + Năng suất Tạ/ha             12,7             12,7           13,5           106,9      106,9 

    + Sản lượng Tấn           654,5           880,1         762,8           116,5        86,7 

3 Cây khoai tây                    -         

    + Diện tích Ha           691,0           762,2         736,5           106,6        96,6 

    + Năng suất Tạ/ha           116,7           123,4         117,7           100,9        95,4 

    + Sản lượng Tấn        8.060,3        9.404,2      8.666,8           107,5        92,2 

4 Dưa các loại Ha          786,7       1.025,0        810,4           103,0        79,1 

  * Dưa hấu            

    + Diện tích Ha           746,0           575,0         738,1             98,9      128,4 

    + Năng suất Tạ/ha           141,2           139,0         139,9             99,1      100,6 

    + Sản lượng Tấn         10.535 7.993       10.325             98,0      129,2 

  * Dưa khác Ha           349,6        7.183,0         311,8             89,2          4,3 

 IV Cây CN ngắn ngày Ha 4.751        5.808,7 4.379             92,2        75,4 

1 Đỗ tương                    -         

    + Diện tích Ha           364,5           543,2         366,0           100,4        67,4 

    + Năng suất Tạ/ha             15,3             15,2           15,3           100,3      100,6 

    + Sản lượng Tấn           555,8           825,8         560,0           100,7        67,8 

2 Cây lạc                    -         

    + Diện tích Ha        1.558,7        1.661,0      1.553,0             99,6        93,5 

    + Năng suất Tạ/ha             17,9             16,6           17,6             98,6      105,8 

    + Sản lượng Tấn        2.782,2 2.762      2.733,3             98,2        98,9 

3 Cây thuốc lá                    -         

    + Diện tích Ha        2.214,9        3.155,0      2.163,5             97,7        68,6 

    + Năng suất Tạ/ha             22,0             21,0           21,5             97,9      102,5 

    + Sản lượng Tấn        4.861,8        6.617,6      4.651,5             95,7        70,3 
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Ước thực hiện 6 tháng 
2018 

% So sánh Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

TH 6 
tháng đầu 

năm 2017 Kê hoạch 
Đông xuân 

2017-2018 

Ước Thực 
hiện 

Ước thực hiện 
6 tháng 2018/ 

Ước thực hiện 
6 tháng 2017 

Ước  6 
tháng/ 

Kế hoạch 

4 Cây mía           

   + Diện tích Ha           252,2           450,0         296,8           117,7        66,0 

 V Cây hàng năm khác Ha 3.065        2.748,8 2.939             95,9      106,9 

1 Cây thạch đen            

    + Diện tích Ha        1.425,7        1.930,0      1.588,5           111,4        82,3 

    + Năng suất Tạ/ha             51,6             56,0           52,3           101,4        93,3 

    + Sản lượng Tấn        7.349,5      10.806,0      8.300,3           112,9        76,8 

2 
 Cây khác (Thức ăn 
GS, dược liệu ... ) 

Ha       1.200,0          818,8     1.351,0           112,6      165,0 

  

Phụ lục II. 

Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2018 

 
Stt Cây trồng Diện 

tích 
(ha) 

Năng 
suất 

(tạ/ha) 

Sản lượng 
(tấn) 

TỔNG     48.950              -             170.647  

1  Lúa mùa      33.200        36,50            121.180  
2  Ngô hè thu        7.350        39,00              28.665  
3  Khoai lang và cây có bột khác        1.950        62,39              12.166  
4  Cây thực phẩm (rau, đậu đỗ các loại )       4.050        12,00                4.860  

5  Cây công nghiệp ngắn ngày        2.400              -                 3.776  
-  Đỗ tương          800        15,00                1.200  
-  Lạc       1.600        16,10                2.576  
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