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THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết sản 

xuất trồng trọt vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông, vụ 

Mùa năm 2021 tại các tỉnh, thành Nam bộ 

  

Ngày 8/7/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 

“Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu 

Đông, vụ Mùa năm 2021 tại các tỉnh, thành Nam bộ”. Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo và Thứ trưởng Lê Quốc 

Doanh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan của các tỉnh, thành 

phố vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; Đại diện lãnh đạo các 

đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; một số doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh giống cây trồng; Cơ quan Báo, Đài Trung ương và địa phương. 

Sau khi nghe các báo cáo của Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng 

cục Thủy lợi, Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ, ý kiến phát biểu của 

một số tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long và của 

các đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kết luận như sau: 

Bộ đánh giá cao công tác phối hợp, chủ động chỉ đạo tổ chức triển khai 

sản xuất vụ Hè Thu giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT với UBND, 

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố vùng Nam Bộ, trong bố trí thời 

vụ, cơ cấu giống, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Ước kết quả sản xuất 

trồng trọt vụ Hè Thu đạt kết quả tốt. Tổng diện tích lúa vụ Hè Thu vùng Nam bộ 

là 1.599 nghìn ha, giảm 11 nghìn ha; năng suất ước đạt 56,51 tạ/ha, tăng 1,14 

tạ/ha; sản lượng ước đạt 9.036 nghìn tấn, tăng 120 nghìn tấn so với vụ Hè Thu 

năm 2020. Đối với diện tích lúa vụ Hè Thu chưa thu hoạch cần đẩy mạnh thu 

hoạch nhanh gọn, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” tránh ảnh hưởng 

của thời tiết bất lợi.  

Để chuẩn bị tốt cho sản xuất cây trồng vụ Thu Đông và các mùa vụ tiếp 

theo năm 2021, đề nghị các địa phương và các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ như sau: 

1. Các địa phương: 

- Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn để có 

giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, kiểm tra hệ thống thủy lợi, củng cố, cải tạo 

thủy lợi nội đồng, đê bao, bờ bao, công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, lũ bất 

thường. 
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- Xây dựng kế hoạch sản xuất lúa vụ Thu Đông, vụ Mùa năm 2021 theo 

định hướng chung của Bộ, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, linh hoạt 

điều chỉnh theo tình hình thực tế; chỉ đạo áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, 

giảm lượng giống gieo, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao năng suất, 

chất lượng, giảm giá thành, tăng lợi nhuận sản xuất, trong đó: 

+ Vụ Thu Đông: theo dõi sát tình hình nguồn nước, nhu cầu tiêu dùng của 

thị trường để bố trí diện tích linh hoạt trong toàn vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long 700 nghìn ha; thời vụ gieo phải tính toán với phương châm tránh, né hạn, 

mặn vào cuối vụ Đông Xuân 2021 - 2022; tăng cường sử dụng giống chất lượng 

cao, hạn chế giống lúa nếp và lúa chất lượng trung bình; củng cố hệ thống đê 

bao, bờ bao để hạn chế ảnh hưởng do lũ đến sản xuất vụ Thu Đông. 

+ Vụ Mùa: đối với diện tích lúa tôm cần ưu tiên sử dụng giống chất lượng 

cao, đặc sản để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

- Trong sản xuất các loại cây trồng khác cần ưu tiên những nội dung sau: 

+ Cây sắn: Quản lý tốt nguồn giống sạch bệnh cho sản xuất và theo dõi 

phòng chống hiệu quả bọ phấn trắng gây bệnh vi rút khảm lá sắn. 

+ Cây ngô: Quản lý tốt sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô. 

+ Cây công nghiệp dài ngày: tăng cường, áp dụng các kỹ thuật canh tác 

tiến bộ vào sản xuất, tưới tiết kiệm nước, đẩy mạnh tái canh cây cà phê, cây điều 

bằng giống mới, thích nghi với sự biến đổi của khí hậu. Không mở rộng diện 

tích và trồng tái canh hồ tiêu trên diện tích bị sâu bệnh gây hại nặng và điều kiện 

sinh thái không phù hợp. 

+ Cây ăn quả: tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn chăm sóc, giải pháp 

sản xuất bền vững, quản lý tốt diện tích cây ăn quả phù hợp với quy hoạch 

chung của Trung ương và địa phương.  

- Tăng cường các biện pháp kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

truy xuất nguồn gốc trong sản xuất lúa, rau, quả, cây công nghiệp trong tiêu thụ 

nội địa và xuất khẩu. 

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra vật tư đầu vào sản xuất trên địa bàn.  

- Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất 

khẩu để bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn mang lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn. 

2. Cục Trồng trọt: 

- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm 

Khuyến nông Quốc gia và các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp để 

bảo vệ diện tích lúa Hè Thu 2021 chưa thu hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Cục Bảo vệ thực vật, Trung 

tâm Khuyến nông Quốc gia và một số Viện nghiên cứu thuộc Bộ cùng với các 

địa phương dự báo thời tiết, nguồn nước, điều kiện sản xuất để xây dựng và triển 

khai kế hoạch sản xuất các vụ còn lại trong năm linh hoạt, phù hợp, sát thực tiễn. 
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- Rà soát kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa cho giai đoạn 

tiếp theo và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt.  

3. Tổng cục Thủy lợi: Thường xuyên theo dõi, cập nhật, dự báo sớm, sát 

với diễn biến tình hình mưa, nguồn nước, bão, lũ phục vụ sản xuất cây trồng vụ 

Thu Đông, vụ Mùa năm 2021, thông báo kịp thời đến các địa phương . 

4. Cục Bảo vệ thực vật: 

- Tập trung theo dõi sát tình hình sâu bệnh hại trên diện tích lúa vụ Hè 

Thu chưa thu hoạch và các loại cây trồng khác trong khu vực. 

- Tăng cường công tác dự tính, dự báo, điều tra phát hiện tình hình phát 

sinh, gây hại các loài sâu bệnh chính trên cây trồng; kịp thời hướng dẫn các biện 

pháp phòng trừ. Đặc biệt lưu ý các đối tượng gây hại nguy hiểm như: bệnh khảm 

lá sắn, bệnh chết nhanh chết chậm trên hồ tiêu, sâu keo mùa thu trên cây ngô. Có 

hướng dẫn, giải pháp phòng trừ kịp thời với các loại sâu bệnh mới xuất hiện trên 

các đối tượng cây trồng. 

- Ban hành và hướng dẫn cụ thể về cấp mã số vùng trồng để các địa 

phương có cơ sở triển khai thực hiện việc cấp mã số vùng trồng cho các đối 

tượng cây trồng. 

5. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng 

mô hình sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi hiệu quả, giảm lượng giống lúa 

gieo sạ, giảm thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, sản 

xuất an toàn thực phẩm, sản xuất có chứng nhận, cơ giới hóa trong sản xuất, 

giảm chi phí giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

6. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Viện Cây ăn quả miền 

Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện KHKTNN miền Nam): 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giới thiệu các 

giống mới có năng suất chất lượng tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh hại và điều 

kiện khô hạn, xâm nhập mặn, ngập lũ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các địa phương, 

đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành ĐNB và ĐBSCL; 

- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành ĐNB và ĐBSCL;  

- Tổng cục Thủy lợi;  

- Cục: Trồng trọt, BVTV; TTKNQG;  

- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; 

- Viện CAQ miền Nam; Viện Lúa Đồng bằng sông   

Cửu Long; Viện KHKT NN miền Nam; 

- Viện KHTL miền Nam; 

- Viện QHTL miền Nam; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành  
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