
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /SNN-TTBVTV          Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

V/v Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân  2020-

2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, 

mùa và định hướng vụ Đông 2021 

 

 
 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn 395/TT-CLT ngày 27/04/2021 của Cục Trồng Trọt về 

Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, 

Mùa và định hướng vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc. Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo một số nội dung chính trong sản 

xuất vụ Đông xuân 2020-2021 và so sánh với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau: 

1. Đánh giá thuận lợi, khó khăn; 

2. Thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống, diện tích, năng suất và sản lượng lúa và 

rau màu; 

3. Kết quả thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang trồng các loại cây trồng 

khác vụ Đông xuân 2020-2021 và kế hoạch chuyển đổi vụ Hè thu, Mùa 2021; 

4. Kết quả triển khai “Cánh đồng lớn” trong vụ Đông xuân 2020-2021 và kế 

hoạch triển khai trong vụ Hè thu, vụ Mùa và vụ Đông 2021; 

5. Tỷ lệ áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất lúa (làm đất, gieo cấy, thu 

hoạch, chế biến,…); 

6. Tổng kết một số mô hình sản xuất điển hình (qui mô, địa điểm, hiệu quả 

kinh tế và khả năng nhân rộng mô hình), những tiến bộ mới được áp dụng; 

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

hỗ trợ sản xuất (sản xuất theo cánh đồng lớn, sản xuất hàng hóa có hợp đồng bao 

tiêu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, .... ); 

8. Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, Mùa và định hướng vụ Đông 2021, đánh 

giá thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong chỉ đạo sản xuất, kiến nghị, đề 

xuất của địa phương. 

Thời gian gửi báo cáo về Sở Nông Nghiệp & PTNT qua Chi cục Trồng Trọt 

& BVTV trước ngày 07/05/2021, đồng thời gửi file báo cáo, biểu tổng hợp bản mềm 

qua địa chỉ email: phongtrongtrotccls@gmail.com./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục TT&BVTV; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Thị Thu 

mailto:phongtrongtrotccls@gmail.com./
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