
 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

các tỉnh, thành phố phía Bắc 

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT về tăng cường chỉ đạo sản 

xuất vụ Đông năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 6257).  

Trong nội dung Chỉ thị 6257, Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia và hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố: “Tăng 

cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu 

quả kinh tế cao, mô hình liên kết chuỗi; tổ chức tập huấn giới thiệu các tiến bộ 

kỹ thuật mới vào sản xuất vụ Đông”. 

Để kịp thời thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xuất bản 07 ấn 

phẩm hướng dẫn kỹ thuật sản xuất một số cây vụ Đông ở các tỉnh phía Bắc, bao 

gồm: 

1) Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây vụ Đông thích ứng với biến đổi khí hậu 

2) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Bí xanh vụ Đông 

3) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Cà chua vụ Đông 

4) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Khoai tây vụ Đông 

5) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Đậu tương vụ Đông 

6) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Ngô vụ Đông áp dụng làm đất tối thiểu 

7) Hướng dẫn kỹ thuật trồng Ngô sinh khối vụ Đông 

Các ấn phẩm trên đã gửi tới Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp 31 tỉnh, thành phố phía Bắc qua đường bưu điện và được đăng tải 

ở mục "Thư viện Khuyến nông" trên trang Web Khuyến nông Việt Nam tại địa 

chỉ: http://khuyennongvn.gov.vn. 

Trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật vụ Đông nêu trên, Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tập trung đẩy mạnh các hoạt động 

khuyến nông về đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền, xây dựng và nhân 

rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình liên kết chuỗi,… để 

phổ biến, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào phục vụ sản xuất vụ Đông 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /KN-TTTT Hà Nội, ngày        tháng  9  năm 2020 

V/v thực hiện Chỉ thị 6257 của Bộ trưởng   

về tăng cường sản xuất vụ Đông 2020 
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2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, góp phần hoàn thành các mục 

tiêu của Vụ Đông 2020 đã đề ra. 

Đề nghị Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các 

tỉnh, thành phố phía Bắc khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Bộ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, TTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Thanh 
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