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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

 
Số:  2735   /PA-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Can Lộc, ngày  25   tháng  8  năm 2020 

 

   PHƯƠNG ÁN 

SẢN  XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2020 
    

 
 

  I/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2019:   

 1/ Kết quả: 

* Tổng diện tích gieo trồng một số cây trồng chính 953 ha/935 ha KH, đạt 

101,9% KH. Trong đó : 

- Rau 748,2 ha/640 ha KH, đạt 116,9% ; năng suất: 60,2 tạ/ha; sản lượng 

4.504 tấn. 

- Cây ngô 110,2 ha/130 ha KH, đạt 84,8%; năng suất: 36 tạ/ha; sản lượng 

396,7 tấn. 

- Khoai lang 83,7 ha/150 ha KH, đạt  73,1%, Năng suất 63,9 tạ/ha, sản 

lượng 535 tấn. 

- Lạc 10,7 ha/15 ha KH, đạt 71,3%; năng suất: 18 tạ/ha, sản lượng 19,3 

tấn. 

Diện tích sản xuất các loại rau gồm rau ăn lá, lấy quả,  đạt cao; diện tích 

sản xuất màu như khoai lang, ngô, lạc giảm theo hàng năm. Một số diện tích rau 

màu vụ Đông sản xuất tập trung mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân như 

hành tăm tại Thuần Thiện, Thiên Lộc và Vượng Lộc, doanh thu đạt 12 -17 

triệu/sào/năm; cà dừa Thượng Lộc đạt 8-12 triệu/sào/năm, hành lá Thuần Thiện 

đạt 15 - 20 triệu/sào. Đến nay, có 07 mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà lưới 

trên địa bàn toàn huyện, gồm: 01 mô hình tại Vượng Lộc, 03 mô hình tại 

Thượng Lộc, 01 mô hình tại Mỹ Lộc, 01 mô hình tại Vượng Lộc,  01 mô hình 

tại Kim Song Trường, 01 mô hình tại Thiên Lộc.  

* Trong vụ trồng mới 70 ha cây ăn quả có múi tại các xã vùng Trà Sơn, 

các vườn ươm sản xuất 2.5 vạn cây giống đạt tiêu chuẩn cung ứng cho nhân dân 

trong vùng và các vùng phụ cận. Phát triển và quảng bá giới thiệu nhãn hiệu 

chứng nhận cam Thượng Lộc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại 

Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hội An, Đà Nẵng, xây dựng mới 03 mô hình 

tưới tiết kiệm tại các xã Gia Hanh, Phú Lộc, Đồng Lộc. Thành lập và ra mắt 

Hiệp hội trồng cam Thượng Lộc. Đưa một số sản phẩm nông nghiệp tham dự 

quảng bá, giới thiệu tại hội nghị tổng kết xây dựng NTM của Tỉnh và của 

Huyện, 

 * Trồng mới 13 ha thanh long ruột đỏ, đưa tổng diện tích trồng thanh long 

trên địa bàn huyện là 34 ha, trong đó: 03 ha tại Phú Lộc, 03 ha tại  Gia Hanh, 02 

ha tại Thường Nga, 01 ha tại Quang Lộc, 02 ha tại Vượng Lộc, 02 ha tại Thiên 

Lộc. 

 Trong vụ xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại: Sâu xanh, sâu 

khoang, sâu đục bắp đối với ngô; rệp, sâu xanh bướm trắng trên rau; thối gốc 
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mốc đen ,mốc trắng trên cà…Tuy nhiên đã được bà con phun phòng, xử lý kịp 

thời nên tỷ lệ gây hại thấp.  

 2. Tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

* Tồn tại: 

- Diện tích sản xuất các loại cây màu như ngô, lạc, khoai ngày càng giảm; 

diện tích sản xuất rau các loại tăng lên. 

- Diện tích sản xuất màu quá manh mún, nhỏ lẽ dẫn tới khó khăn trong 

quá trình triển khai sản xuất tập trung.  

- Người dân không còn mặn mà với việc sản xuất các loại cây màu vụ 

Đông. Lao động nông nghiệp có xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực khác 

có thu nhập cao hơn như xây dựng, thương mại dịch vụ… 

- Doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp 

quá ít; khó khăn trong việc kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp. 

- Các mô hình đã được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, 

nhưng khó duy trì và nhân rộng trên địa bàn. Mô hình liên kết sản xuất yêu cầu 

quy mô, tổ chức sản xuất tập trung bị ngắt quãng, không thực hiện đúng các điều 

khoản đã được ký kết. 

* Nguyên nhân: 

 - Sản xuất cây vụ Đông diễn ra trong điều kiện thời tiết bất thuận, mưa 

kéo dài. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp hơn so với các nghề khác. 

 - Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp rủi ro cao nên còn ít doanh nghiệp 

tham gia liên kết, phương thức liên kết không bền vững. 

- Diện tích sản xuất mô hình tập trung chủ sở hữu của nhiều hộ nông dân 

với nhiều trình độ canh tác, dẫn đến hiệu quả kinh tế khác nhau, tính đồng đều, 

đồng nhất thấp nên rất khó để duy trì và nhân rộng các mô hình này. 

* Bài học kinh nghiệm: 

- Phát huy thế mạnh của từng vùng, từng xã. Sản xuất phải gắn với thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, có định hướng trong liên kết sản xuất và mở rộng thị 

trường quảng bá sản phẩm, thương hiệu. 

- Đẩy mạnh phát triển, đa dạng các loại rau ăn lá, lấy củ…. tiếp tục 

khuyến khích đầu tư, xây dựng mới các mô hình nhà lưới, sản xuất ứng dụng 

công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm sạch, đạt tiêu chuẩn. 

- Chủ động, linh hoạt trong ứng phó với các điều kiện bất lợi, có chính 

sách hỗ trợ kịp thời để hỗ trợ phát triển, khôi phục sản xuất. 
 II.  MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2020: 

  1. Mục tiêu:  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm cam 

Thượng Lộc, kết nối với các sở, ngành để nắm các nội dung về các triển lãm 

nông nghiệp, hội chợ thương mại nhằm đưa sản phẩm cam Thượng Lộc tham 

gia các chương trình xúc tiến thương mại để người tiêu dùng, các doanh nghiệp 

trên địa bàn cả nước được biết, sử dụng và bao tiêu sản phẩm. 

 - Phát triển diện tích trồng mới cam, bưởi ở các xã vùng Trà Sơn trong quy 

hoạch với diện tích đạt 60 ha; quản lý chất lượng giống, kỹ thuật canh tác trong 

trồng mới; phát triển và quảng bá thương hiệu “Cam Thượng Lộc”. Tiếp tục vận 

động nhân dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây ăn quả, tranh thủ nguồn 
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hỗ trợ từ chính sách khuyến khích phát triển sản xuất. Làm việc với trung tâm 

khuyến nông tỉnh để tiếp tục khảo sát và cấp chứng nhận cây đầu dòng đối với 

cây cam chanh. Phát triển thêm 10 ha thanh long ruột đỏ và 10 ha ổi chất lượng 

cao tại các xã, thị trấn. 

- Xúc tiến để xây dựng 1-2 kho lạnh bảo quản sản phẩm trái cây có quy 

mô lớn để đưa vào hoạt động trong vụ thu hoạch 2020, chậm nhất vào thời điểm 

2021. 

- Tiếp tục triển khai diện tích trồng các loại rau vụ Đông mang lại giá trị 

kinh tế như: Hành tăm, cà dừa, nấm ăn… 

- Khuyến khích các mô hình sản xuất rau củ quả chất lượng cao, ứng dụng  

các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất trong nhà lưới. 

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn hộ, theo hướng đa cây, đa con, chú 

trọng công tác cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, phát triển mạnh kinh tế 

vườn nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. 

2. Định hướng: 

2.1. Các loại cây trồng chính: 

* Diện tích một số cây trồng chính vụ Đông: 935 ha. Trong đó: 

- Ngô: 130 ha; năng suất 40 tạ/ha; Sản lượng 520 tấn.  

- Lạc đông: 10 ha; năng suất: 20 tạ/ha; sản lượng 20 tấn 

- Khoai các loại: 95 ha ; năng suất 65 tạ/ha ; sản lượng 617,5 tấn 

- Rau các loại: 700 ha ; năng suất 60 tạ/ha ; sản lượng 4.200 tấn 

* Mở rộng diện tích vườn đồi trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở 

vùng Trà Sơn, phát triển mô hình trồng bưởi tại các vườn hộ tại khu vực ven 

hồng lĩnh. Phấn đấu diện tích trồng mới đạt 60 ha. Tiếp tục nhân rộng mô hình 

trồng thanh long ruột đỏ, ổi chất lượng cao để đa dạng hóa sản phẩm từ cây ăn 

quả. Tổ chức sản xuất hiệu quả 07 mô hình nhà lưới, khuyến khích đầu tư mô 

hình sản xuất nấm trên địa bàn. 

* Triển khai mới 02 mô hình trồng sâm Bố Chính tại Đồng Lộc và Thiên 

Lộc, quy mô 0,5 ha/vùng. 

2.2. Chăn nuôi – Thủy sản: 

- Mở rộng nuôi vịt vụ Đông phÊn ®Êu ®¹t sè lîng nu«i 248.000 con. Phát 

triển đàn bò lai Zê bu, lợn hướng nạc, m« h×nh nu«i gµ th¶ vên an toµn sinh 

häc. Trồng cỏ thâm canh phát triển chăn nuôi đại gia súc, mở rộng diện tích mô 

hình đa cây, đa con theo hướng trang trại.  

 - Phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản 170 ha. Trong đó: ao hồ nhỏ 140 

ha, cá ruộng 30 ha, sản lượng nuôi đạt 208 tấn. Hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ đàn 

cá các mô hình, diện tích ao hồ trong mùa mưa lũ. Tổ chức đánh tỉa thưa đàn cá, 

đắp bờ, làm lưới rào chắn nhằm giảm thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra. 

(Kèm chi tiết của các địa phương theo phụ lục  01, 02,03, 04) 

3. Giải pháp sản xuất: 

3.1. Công tác thông tin tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các chủ trương, chính sách, các mô hình sản 

xuất liên kết, các tiến bộ kỷ thuật mới về giống và công nghệ sản xuất. Tiếp tục 

tuyên truyền để nhân rộng các loại cây ăn quả có tiềm năng, thế mạnh đã được 

khẳng định trên địa bàn huyện như thanh long ruột đỏ, bưởi diễn, ổi chất lượng 
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cao nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Xây dựng các nội dung 

tuyên truyền, quảng bá trên các kênh truyền thông của Trung ương và của tỉnh 

để tăng cường việc giới thiệu sản phẩm. Ứng dụng mạnh các kênh thương mại 

điện tử để tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa người sản xuất và người tiêu 

dùng.  

3.2. Quy hoạch vùng sản xuất tập trung : Phát triển sản xuất theo lợi 

thế của các địa phương. Cụ thể: 

- Tiếp tục sản xuất các mô hình nhà lưới của Trung Tâm 

ƯDKHKT&BVCTVN, Vượng Lộc, Thượng Lộc, Mỹ Lộc, Kim Song Trường. 

- Trồng cây ăn quả: Cam, bưởi ở các xã vùng Trà Sơn; Thanh long ruột đỏ 

các xã Trà Sơn và vùng ven Hồng Lĩnh (Vượng Lộc,Thiên Lộc và Thuần Thiện) 

- Ngô Đông: Bố trí chủ yếu tập trung ở các xã Thượng Lộc, Gia Hanh, 

Phú Lộc, Mỹ Lộc, Đồng Lộc, Sơn Lộc, Yên Lộc, Thiên Lộc, Thuần Thiện…. 

- Khoai lang: Bố trí ở đất vàn cao. 

- Rau các loại: Sản xuất hành tăm 180ha ở các xã Thiên Lộc, Vượng Lộc, 

Thuần Thiện; hành lá tại thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, 50 ha cà dừa tại 

Thượng Lộc. Sản xuất nấm tại Khánh Vĩnh Yên, Tùng Lộc và Thanh Lộc. 

- Tiếp tục duy trì mô hình nhà lưới nhân giống cây ăn quả, quy mô 2 vạn 

cây/năm tại  xã Thượng Lộc.  

- Trồng thử nghiệm và đánh giá tính thích ứng đối với mô hình trồng sâm 

Bố Chính tại Thị trấn Đồng Lộc và xã Thiên Lộc, diện tích 0,5 ha/vùng. 

- Phát triển, nhân rộng mô hình cá vụ Đông, vịt vụ Đông ở các địa 

phương. 

 3.3. Các giải pháp kỹ thuật: 

*Các loại rau màu: 

+  Đối với cây ngô: Bố trí chân đất cao, dễ thoát nước không bị ngập lụt, 

hướng cơ cấu như sau:  

* Ngô lấy hạt: P4199, PAC669, PAC558, LVN10,…và nhóm giống thực 

phẩm: MX4, MX2, HN68, HN88,... 

 Căn cứ thời gian sinh trưởng của từng nhóm giống định hướng thời vụ 

như sau: 

- Nhóm giống có thời gian từ gieo đến thu hoạch ngắn (65 - 70 ngày) 

như MX4, MX2, MX6, HN68, HN88: Bố trí thời vụ kết thúc trước 30/10. Căn 

cứ thời tiết có thể gieo nhiều trà trong khoảng thời gian này. 

- Nhóm giống có thời gian sinh trưởng 110-115 ngày như P4199, 

PAC669, PAC558, LVN10: Thời vụ phần đấu kết thúc trước 5/10. 

Ngoài ra các giống ngô nếp giống ngắn ngày có thể bố trí trồng xen với 

khoai lang Đông. 

+ Khoai lang: Là cây trồng ít chịu tác động của mưa bão gây hại, dễ khắc 

phục (nếu gặp mưa lớn), sản phẩm đa dạng: rau, củ  vừa là nguồn thức ăn cho 

người, vừa là nguồn thức ăn dồi dào cho chăn nuôi vụ Đông. Thời vụ kết thúc 

trước 30/10 đối với khoai lang lấy củ, sử dụng giống Chiêm Bông, Hoàng 

Long…. 

+ Nhóm rau truyền thống:  Hướng bố trí tận dụng vườn nhà hoặc ngoài 

đồng. Bố trí rau cải các loại, xà lách, rau gia vị, su hào, bí xanh, dưa chuột, đậu 
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đỗ, hành, kiệu, cà chua,…Bố trí linh hoạt để né tránh điều kiện thời tiết, khung 

thời vụ gieo trồng từ tháng 9 đến tháng 12, khuyến khích bố trí trồng xen rau với 

các diện tích trồng màu khác để tăng thu nhập cho bà con.  

- Lạc: Sử dụng các giống lạc L14, L26, V79 có che phủ nilông, chủ yếu 

phân bố ở các xã ven Hồng Lĩnh và vùng Trà sơn. Thời vụ kết thúc trước 20/9. 

* Cây ăn quả:  

- Áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ trong trồng cây quả. Tuân 

thủ tốt quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch. Ưu tiên thời vụ trồng là đầu mùa 

mưa và đầu vụ xuân.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống được sản xuất tại các 

vườn ươm giống. Theo dõi, chỉ đạo các vườn ươm chỉ lấy vật liệu phục vụ ươm 

giống tại các cây mẹ có các đặc tính ưu điểm, chống chịu sâu bệnh và chất lượng 

đảm bảo để cung ứng cho nhân dân. Tiếp tục vận hành hệ thống truy xuất nguồn 

gốc các sản phẩm từ cây ăn quả để quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm. 

Hướng dẫn, chỉ đạo các trang trại trồng cây ăn quả chỉ sản xuất tại các vùng có 

điều kiện địa hình, thổ nhưỡng phù hợp, bám sát quy hoạch. 

- Có kế hoạch chằng, chống bảo vệ các vườn cây trong mùa mưa lũ, 

phòng trừ tốt các loại sâu, bệnh để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm. 

- Đối với một số loại cây ăn quả là đối tượng mới, đề nghị UBND các xã, 

thị trấn tổ chức cho các hộ dân có tiềm năng, lợi thế về đất thực hiện các buổi 

tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình đã trồng thành công để nhân 

rộng. Chú trọng công tác chuyển giao kỷ thuật để thực hiện thành công mô hình. 

  Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo chính xác các 

đối tượng dịch hại trên các cây trồng như: Sâu xám, sâu đục thân hại ngô; nhóm 

bệnh gây héo rũ do nấm trên đậu cô ve, dưa chuột; nhóm sâu ăn lá, bệnh héo rũ 

trên rau họ thập tự; bệnh thán thư, bệnh sương mai hại ớt cay…  

 * Chăn nuôi -Thủy sản: 

- Chăn nuôi vịt vụ Đông là một lợi thế của vụ sản xuất này, nguồn lợi thức 

ăn dồi dào, địa bàn chăn thả rộng, việc chăn nuôi vịt vụ Đông không những tạo 

vịt thịt mà còn bổ sung đàn vịt gốc (vịt đẻ). Thời vụ nuôi bắt đầu từ khi lúa hè 

thu trổ đến khi thu hoạch lúa theo phương thức chăn thả đồng. Để đảm bảo cho 

phòng trừ dịch bệnh được tốt, công tác chọn giống cần phải được chú trọng, 

chọn giống từ vùng sạch bệnh và tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia súc, gia cầm 

theo lịch tiêm phòng của cơ quan chuyên môn khuyến cáo. 

- Triển khai các biện pháp đánh tỉa thưa đàn cá trước mùa mưa lũ nhằm 

hạn chế thiệt hại khi nước dâng cao, chủ động đắp cao bờ bao, chuẩn bị lưới  rào 

chắn khi cần thiết. Chuẩn bị và  lưu giữ cá giống cở lớn để chủ động con giống 

thả hết diện tích mặt nước lớn, hồ, đập sau mùa mưa lũ. Khuyến khích thả cá vụ 

Đông ở các diện tích ao hồ nhỏ sâu, có rào chắn, mùa mưa lũ không gây thất 

thoát. Chọn giống kích thước  lớn, đều, khỏe mạnh để giảm hao hụt và tăng 

trưởng nhanh. 

4. Giải pháp về thị trường: 

- Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cam Thượng Lộc”, chú trọng thực 

hiện trên các đối tượng là các trang trại bước đầu có sản phẩm thu hoạch tham 

gia các chương trình xúc tiến thương mại để nâng cao kỹ năng bán hàng và tránh 



 6 

bị ép giá. Trong quá trình thu hoạch sản phẩm, tiếp tục hướng dẫn bà con phân 

loại sản phẩm để sản phẩm lưu hành trên thị trường có giá thành phù hợp với 

chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh. 

 - Tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cam, bưởi với doanh 

nghiệp Tân Thanh Phong; các HTX, đại lý kinh doanh cây ăn quả trên địa bàn 

huyện, tỉnh. 

 - Tìm kiếm các doanh nghiệp liên kết sản xuất các loại rau màu đưa sản phẩm 

tiêu thụ ở các thị trường tiềm năng khác. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ở huyện: 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn 

vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương triển khai thực hiện. 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi có kế 

hoạch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất các loại cây trồng, có giải pháp 

đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp 

theo hợp đồng với các địa phương, không để tình trạng thiếu giống, giống chất 

lượng kém;  

Đề nghị các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với 

ngành Nông nghiệp nắm bắt tình hình, tăng cường chỉ đạo các địa phương triển 

khai thực hiện sản xuất vụ Đông năm 2020 đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. 

Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội 

viên và nhân dân hăng hái thi đua sản xuất. Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa -Truyền thông huyện đưa tin phản ánh các nội dung sản xuất vụ 

Đông kịp thời tới các hộ nông dân. 

2. Ở xã, thị trấn: 

Căn cứ Phương án sản xuất vụ Đông của UBND huyện và điều kiện thực 

tiễn của địa phương, xây dựng Phương án sản xuất vụ Đông năm 2020 phù hợp, 

sát thực. Xây dựng chỉ tiêu định hướng cho các xóm, tổ chức phát động mạnh 

mẽ sản xuất vụ đông nhằm tăng diện tích, hiệu quả các loại cây trồng./. 

  
Nơi nhận: 
- Thường trực HU; 

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN.                                                               

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Huy Cường 
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