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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:  343 /BC-SNN Lạng Sơn, ngày  22 tháng 10 năm 2018 

 

BÁO CÁO 
Sơ kết sản xuất vụ Mùa 2018 

Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 – 2019 

 

Thực hiện công văn số 1184/TT-CLT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của 
Cục Trồng trọt về việc chuẩn bị báo cáo cho hội nghị “Sơ kết sản xuất vụ Hè 
Thu, vụ Mùa 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019 các 
tỉnh phía Bắc”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn báo cáo 
như sau:  

1. Thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ Mùa 2018 

1.1. Thuận lợi 

- Công tác chỉ đạo sản xuất đã được chính quyền các cấp, ngành chức 
năng của tỉnh luôn quan tâm, triển khai đồng bộ, sát sao, quyết liệt ngay từ đầu 
vụ; Cục Trồng trọt thường xuyên có công văn chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối 
với thời vụ gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống thiên tai. 

- Điều kiện thời tiết từ đầu vụ đến nay tương đối thuận lợi cho sản xuất 
các cây trồng vụ Mùa 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..  

- Các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về giống, thâm canh, phân bón, 
phòng trừ sâu bệnh, cơ giới hóa trong làm đất, thu hoạch được ứng dụng nhanh 
trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Khó khăn 

- Sản xuất nông nghiệp của tỉnh mang tính nhỏ lẻ, manh mún. 

- Tình trạng thiếu hụt lao động nông thôn vẫn tiếp diễn do lực lượng lao 
động trẻ tại một số địa phương có xu hướng đi làm tại các công ty, khu công 
nghiệp ngoại tỉnh hoặc lao động tự do. 

- Liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp với nông dân còn 
ít và chưa chặt chẽ.  

- Do đặc thù của thời tiết, sản xuất lúa vụ Mùa của tỉnh chậm hơn so với 
các địa phương khác (hiện lúa mùa chính vụ đang giai đoạn trỗ - chắc xanh) chủ 
yếu trồng giống Bao thai nên năng suất không cao và dễ chịu ảnh hưởng của 
không khí lạnh đến sớm. 
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 2. Thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống, diện tích, năng suất, sản lượng lúa 
và rau màu vụ Mùa 2018 

 2.1. Thời vụ gieo cấy vụ mùa 

- Lúa mùa sớm gieo mạ từ 10 đến 20 tháng 5 cấy tháng 6; lúa mùa chính 
vụ gieo mạ trong tháng 6 cấy giữa tháng 7 đến đầu tháng 8. Thu hoạch lúa mùa 
sớm vào cuối tháng 9 đầu tháng 10; lúa mùa chính vụ giữa tháng 11. 

- Cây ngô gieo trồng tập trung trong tháng 7, rải vụ đến đầu tháng 8. 

- Đỗ tương và lạc thu trồng cuối tháng 6 đến hết tháng 7.  

- Các cây rau, đậu trồng rải vụ tùy từng loại rau. 

2.2. Cơ cấu giống vụ mùa 

- Cây lúa: lúa mùa sớm gieo cấy các giống lúa thuần như: Khang dân 18, 
DV 108, Hoa ưu 109, Nếp; ngoài ra còn một số cấy lúa lai (LS1, Sán ưu 63, Nhị 
ưu 838, ...); lúa mùa chính vụ: chủ yếu cấy giống lúa Bao thai. 

- Cây ngô: CP 999, CP 888, Biosed 9698, NK 4300, NK 66, AG 59,... 

- Cây đỗ tương: trồng các giống ngắn ngày có tiềm năng năng suất cao 
như: DT 84, DT 90,... 

- Cây lạc: gieo trồng các giống L14, L12,... 

2.3. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng vụ Mùa 2018 (ước 
thực hiện) 

 

TT 
Loại cây 

trồng 

Vụ Mùa 2018 
(%) so sánh với 

Vụ Mùa 2017 

Diện tích 
(ha) 

Năng 
suất 

(tạ/ha) 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Diện 
tích 

Năng 
suất 

Sản 
lượng 

1 Lúa 33.142 40,5 134.225 98,13 109,46 107.42 

2 Ngô 6.870 41 29.334,9 102,84 104,15 107.11 

3 Khoai lang 1.581 62 9.802,2 124,39 99,02 124.39 

4 Đậu tương 728.6 14,9 1.085,6 89.51 99,58 89.51 

5 Lạc 1.628 16,1 2.621,1 98.55 102,09 98.55 

6 Rau các loại 1.917 113,8 21.815,5 116.75 102,12 116.75 

7 Đậu các loại 1.054 11,3 1.191 116.59 99,26 116.59 
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3. Kết quả thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang trồng các loại cây trồng 
ngắn ngày khác năm 2018, kế hoạch chuyển đổi trong năm 2019 

3.1. Kết quả chuyển đổi trồng lúa năm 2018 

Trong năm 2018, khoảng 700 ha diện tích đất trồng lúa đã được nông dân 
chuyển đổi sang trồng các cây trồng ngắn ngày khác như rau màu, khoai tây, thạch 
đen, đậu đỗ các loại, lạc, khoai lang,...  

3.2. Kế hoạch chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây trồng ngắn ngày khác 

năm 2019 

Năm 2018 dự kiến kế hoạch chuyển đổi hơn 1.150 ha lúa sang trồng các cây 

ngắn ngày khác (700 ha lúa xuân và 450 ha lúa mùa). 

Trong đó chuyển đổi 100 ha sang trồng ngô; 300 ha trồng cây thực phẩm 

(rau, khoai tây, đậu các loại, dưa các loại, ớt); 450 ha sang trồng cây công nghiệp 

hàng năm (đậu tương, lạc, thuốc lá, mía); 300 ha sang trồng cây hàng năm khác 

(thạch đen, dưa hấu, cây làm thức ăn gia súc, hoa, cây cảnh…). 

4. Một số mô hình sản xuất điển hình trong sản xuất vụ Mùa 2018 

- Mô hình “Áp dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu dự án: Hợp tác quốc 

tế khảo nghiệm một số giống cây trồng mới tại Lạng Sơn”, sử dụng giống lúa   

lai 3 dòng Liên ưu 362, qui mô: 3,6 ha, tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Năng 

suất mô hình ước đạt 260 kg/sào = 72 tạ/ha đạt 100% kế hoạch, giống lúa lai 3 

dòng Liên ưu 362 có thời gian sinh trưởng ngắn từ 105 – 115 ngày cho thu 

hoạch sớm hơn từ 40 đến 50 ngày so với Giống lúa Bao Thai mà người nông 

dân vẫn đang canh tác cùng thời vụ, rút ngắn thời gian sinh trưởng, góp phần 

giải phóng quỹ đất, tạo thuận lợi sản xuất vụ Đông sớm. 

- Mô hình “Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất lúa cao sản TBJ3 Nhật Bản 
phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại HTX Nông lâm thương mại tổng 
hợp Trấn Ninh, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan với quy mô 25 ha. Cây lúa sinh 
trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe; cứng cây ít đổ gãy; ít bị nhiễm sâu bệnh. 
Hiện nay người dân bắt đầu thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 55,5 tạ/ha. 
Đây là giống lúa chất lượng cao, có giá trị, giá bán thóc khô được khoảng 1,2 
triệu đồng/tạ, thu nhập khoảng trên 60 triệu đồng/ha. 

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

để hỗ trợ sản xuất trong vụ Mùa 2018 và các vụ tiếp theo 

-  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. 
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- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 09 tháng 02 năm 2017 của 

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.  

6. Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019 

6.1. Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018 – 2019 

Vụ Đông Xuân 2018 – 2019 kế hoạch gieo trồng 51.705 ha1, bằng 101,6% 

kết quả thực hiện vụ Đông Xuân 2017 - 2018; Tổng sản lượng lương thực 

161.935 tấn bằng 101,27% cùng kỳ (có biểu chi tiết kèm theo).  

6.2. Những thuận lợi, khó khăn 

* Thuận lợi:  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xây dựng kế hoạch, phương án sản 
xuất vụ Đông Xuân được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo sát sao. 

- Các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật thâm canh, phân bón, phòng 
trừ sâu bệnh, cơ giới hóa trong sản xuất nhất là trong làm đất, thu hoạch tiếp tục 
được ứng dụng, triển khai nhanh trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp tiếp tục được 
quan tâm. Nguồn cung ứng vật tư nông nghiệp trong tỉnh ổn định, đảm bảo nhu 
cầu sản xuất. 

* Khó khăn:  

- Quy mô ruộng đất nhỏ lẻ, sản xuất manh mún. 

- Liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm còn ít và chưa chặt chẽ; giá cả sản 
phẩm nông sản không ổn định.  

- Tình trạng thiếu lao động trẻ, khỏe ở nông thôn, nhất là thời vụ gieo trồng 
và thu hoạch dự báo sẽ tiếp tục xảy ra. 

- Sản xuất Đông Xuân 2018 – 2019 tiếp tục thực hiện trong điều kiện thời 
tiết diễn biến bất thường, chịu tác động xấu của hiện tượng El Nino. 

6.3. Một số giải pháp trong chỉ đạo sản xuất 

* Giải pháp về quản lý chỉ đạo 

 - Chủ động xử lý và có kế hoạch ứng phó với các tình huống bất lợi trong 
sản xuất nông nghiệp; tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở tuyên 
truyền, tập huấn và chỉ đạo quyết liệt về cơ cấu giống, lịch thời vụ, quy trình 
canh tác, thủy nông, bảo vệ thực vật và xử lý các tác động điều kiện thời tiết bất 
lợi. 

- Chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ, cơ cấu cây trồng, tuyên truyền áp dụng 
các biện pháp thâm canh, kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất cây 
                                         
1 Trong đó: Diện tích lúa Xuân 15.150 ha; ngô Xuân 15.200 ha; cây có bột 3.610 ha; cây thực phẩm 8.250 ha; 
dưa các loại 1025 ha; cây công nghiệp hàng năm 5.730 ha; các cây hàng năm khác 2.730 ha. 
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trồng vụ đông, tập trung vào các cây rau màu, cây trồng chủ lực có giá trị hàng 
hóa cao. 

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa 
ngắn ngày có năng suất, chất lượng, chống chịu khá với sâu bệnh và điều kiện 
ngoại cảnh bất thuận.  

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, chủ 
động trong công tác quản lý sâu bệnh hại. 

- Làm tốt công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi, hướng dẫn 
người dân sử dụng nguồn nước có hiệu quả đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư liên kết bao 
tiêu sản phẩm, phát triển sản xuất. 

6.4. Kiến nghị, đề xuất của địa phương 

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hàng năm hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh 
nghèo miền núi để xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa, mô hình sản xuất cánh 
đồng lớn và các mô hình ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật mới để nông dân 
học tập./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Cục trồng trọt (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng TSKTTH; 
- Lưu VT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  

 
 
 

 
 

 
Lý Việt Hưng 
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