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KẾ HOẠCH
Phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022 

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện 
tại kỳ họp thứ 3, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2022; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2022 của UBND 
huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ tình hình thực tế, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây dựng 
Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2021  
Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong công 
tác phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022 gắn với việc đảm bảo các quy định 
về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19” trên địa bàn.

2. Yêu cầu
- Công tác triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ các giải pháp, phù hợp 

với tình hình thực tế của cơ quan nhằm hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, 
các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 vừa đảm bảo các quy định về 
phòng chống dịch Covid -19.

- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, giải pháp thực hiện 
các nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy, HĐND & UBND huyện giao.

- Công chức phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện; nâng cao tinh 
thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu cụ 
thể đảm bảo thực hiện đúng quy định Nhà nước.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Chỉ tiêu
- Tốc độ tăng GTSX nông nghiệp - thủy sản: 1,85%.
- Tỷ lệ gieo cấy lúa lai, lúa chất lượng so với diện tích lúa 86%.
-  Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy 

sản: 158,5 triệu đồng/ha;
- Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt 100%.
- Có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Cộng Hòa, Bình Dân, Đại 

Đức, Tam Kỳ); xã Kim Anh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí 
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
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2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
2.1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 

2022 gắn với việc đảm bảo các quy định về “thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19.

- Tham mưu UBND huyện Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm 
Xuân, vụ Mùa và vụ Đông năm 2021-2022. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế 
hoạch sản xuất nông nghiệp đảm bảo gieo trồng trong khung lịch thời vụ, thực 
hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, 
thủy sản; từng bước thực hiện sản xuất theo chuỗi, sản xuất an toàn, bền vững; 
phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với các sản phẩm chủ lực của 
huyện. Chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thủy lợi nội 
đồng; phòng chống úng, hạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Phấn đấu 
hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2022.

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phát triển sản xuất chăn 
nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022 trên địa bàn huyện; đẩy 
mạnh phát triển chăn nuôi - thủy sản an toàn sinh học theo chuỗi giá trị  gắn với 
tiêu thụ. Hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền để nông dân chủ động và có kế 
hoạch trong việc thực hiện tái đàn và duy trì phát triển chăn nuôi, kê khai hoạt 
động chăn nuôi theo sự chỉ đạo của cấp trên; chủ động phòng chống bệnh dịch. 
Hoàn thành tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi; tăng 
cường các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi khi thời 
tiết rét đậm, rét hại, chuyển mùa, nắng nóng; thực hiện tốt các biện pháp chăn 
nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các cơ quan liên quan 
tham mưu UBND huyện tăng cường kiểm soát tăng đàn gia súc, gia cầm, vật 
nuôi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực 
hiện tốt công tác dự báo, phòng ngừa, xử lý hiệu quả sâu bệnh hại cây trồng, tổ 
chức đánh diệt chuột hiệu quả bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục duy trì diện tích sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt 506 ha. Trong 
đó diện tích nuôi thương phẩm 500 ha, diện tích ương nuôi giống 06 ha, nuôi cá 
lồng bè trên sông 125 lồng với tổng thể tích nuôi là 18.252 m3 tại các xã Lai Vu, 
Thượng Vũ, Phúc Thành, Đại Đức (trong đó có xã Thượng Vũ, Phúc Thành 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 
về Quy hoạch phát triển nuôi cá lồng tỉnh Hải Dương đến năn 2025); 

2.2. Tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý giống, vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch Kiểm tra đảm bảo hoạt 
động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm thực phẩm nông, 
lâm, thủy sản trên địa bàn huyện năm 2022 và tổ chức thực hiện; Tham mưu 
Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa 
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bàn huyện năm 2022. Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022;  

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo các nội dung văn bản pháp luật liên quan 
đến việc kiểm tra và tổ chức kiểm tra; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 
quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực kiểm tra theo Kế hoạch của UBND 
huyện, báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

2.3. Thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng, phòng chống hạn, chống 
úng và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, nạo vét kênh mương, làm thủy lợi 
Đông Xuân

- Chủ động phối hợp, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn 
vị xây dựng và thực hiện tốt phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả những bất 
thường của thời tiết; xây dựng kế hoạch và triển khai tu sửa các công trình, máy 
móc, thiết bị, nạo vét các kênh mương, cửa cống, hố hút; xây dựng kế hoạch 
phòng chống hạn phục vụ sản xuất; kế hoạch phòng chống úng và khắc phục hậu 
quả do thiên tai gây ra năm 2022; kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2022-2023.

Tham mưu Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, 
các ngành chủ động đối phó với các tình huống bão, lũ xảy ra; kiện toàn Tiểu 
ban hậu phương phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

- Hướng dẫn các HTX DVNN, THT DVNN được UBND tỉnh hỗ trợ tiền 
sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi ngoài lưu vực năm 2022, xây dựng 
phương án đăng ký thực hiện việc đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích 
thủy lợi; phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện 
thẩm định phương án và ký hợp đồng đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích thủy 
lợi với các HTX, THT DVNN và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

2.4. Tích cực tổ chức thực hiện Đề án của tỉnh, huyện
a) Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án “Phát triển diện tích cấy lúa bằng 

máy giai đoạn 2020-2025” của tỉnh, tham mưu UBND huyện xây dựng các mô hình 
trình diễn, mô hình mở rộng năm 2022 với diện tích 56 ha tại các xã Cộng Hòa, 
Thượng Vũ, Tuấn Việt, Kim Đính, Ngũ Phúc và Kim Tân; triển khai đăng ký thực 
hiện năm 2023. Tham mưu triển khai Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” theo các nội dung 
đăng ký thực hiện năm 2021, năm 2022.

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”. Cụ thể năm 
2022 như sau:

Duy trì và phát triển 06 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP; năm 2022 có 
ít nhất 03 - 04 sản phẩm đạt 03 sao: gồm các sản phẩm: Phù trúc tại Cộng Hòa; 
Củ Đậu tại xã Đồng Cẩm; Giò gà Mạnh Hoạch tại Tuấn Việt; Giò bà Tứ tại thị 
trấn Phú Thái.
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c) Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp theo 
hướng an toàn, nâng cao hiệu quả giá trị gia tăng với các sản phẩm chủ lực của 
huyện giai đoạn 2020-2025” của huyện; 

Tham mưu Ban chỉ đạo Đề án kiểm tra tiến độ việc lãnh đạo chỉ đạo, xây 
dựng Kế hoạch, quán triệt và triển khai thực hiện Đề án trực tiếp đối với Đảng ủy 06 
xã: Cổ Dũng, Ngũ Phúc, Kim Tân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ và tổng hợp kết quả 
tiến độ trên toàn huyện báo cáo theo quy định.

2.5. Đối với công tác quản lý HTX dịch vụ nông nghiệp và tổ hợp tác 
dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các HTX dịch vụ nông nghiệp, các Tổ hợp tác dịch 
vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện theo Luật HTX năm 2012; làm tốt 
các khâu dịch vụ như: tưới, tiêu, cơ giới hoá làm đất, gieo cấy, thu hoạch, cung 
ứng giống, phân bón, BVTV và từng bước giới thiệu, tổ chức thu mua, tiêu thụ 
sản phẩm nông sản cho nông dân.

- Phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành, 
ngành dọc cấp trên kiểm tra tình hình hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác theo 
Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện.

-  Phối hợp các cơ quan liên quan: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, Xí 
nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện kiểm tra tình hình hoạt động của một 
số HTX, tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện.

2.6. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2022 theo Kế hoạch được UBND huyện phê duyệt.

- Tham mưu UBND, Ban chỉ đạo các xã tích cực trong việc huy động 
ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới. 
Thực hiện lồng ghép Chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội khác, cùng với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của cấp 
trên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông 
thôn mới kiểu mẫu; tập trung rà soát, xác định những tiêu chí để chỉ đạo thực 
hiện hoàn thành trong năm 2022, theo đó:

+ Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới rà soát kết quả đạt 
được đối chiếu với các tiểu mục, nội dung từng tiêu chí theo Quyết định số 
3958/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch thực 
hiện củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và phấn đấu 
mỗi xã tăng 01 tiêu chí trở lên; các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chủ 
động rà soát kết quả đạt được đối chiếu với các tiểu mục, nội dung từng tiêu chí 
theo Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh, xây 
dựng kế hoạch thực hiện củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí 
đã đạt và phấn đấu mỗi xã tăng một tiểu mục trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn 
mới kiểu mẫu.

+ 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Cộng Hòa, Bình Dân, Tam 
Kỳ, Đại Đức; xã Kim Anh đạt chuẩn nông thôn mới mới kiểu mẫu. 
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- Tham mưu cho Văn phòng điều phối xây dựng Chương trình làm việc 
của văn phòng năm 2022. Tham mưu BCĐ, UBND huyện ban hành kế hoạch 
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức đón nhận danh hiệu huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới, hướng dẫn các xã đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp, báo cáo 
tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 
trong toàn huyện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. 

2.7. Phối hợp với các cơ quan liên quan, hiệp hội sản xuất và thương 
mại nếp Quýt Kim Thành tiếp tục quảng bá, tuyên truyền phát huy nhãn hiệu 
tập thể Củ Đậu và gạo Nếp Quýt Kim Thành

- Phối hợp các địa phương, các cơ quan tiếp tục quảng bá, tuyên truyền phát 
huy nhãn hiệu tập thể và OCOP của Củ Đậu Kim Thành và gạo nếp Quýt Kim Thành.

- Thực hiện duy trì, tiếp tục sản xuất hạt giống nguyên chủng cho những năm 
tiếp theo và phát triển tốt thương hiệu, khẳng định vị thế của nếp Quýt Kim Thành trên 
thị trường. Tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Khoa học Công nghệ tỉnh tiếp 
tục hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn huyện Kim Thành phát triển thương hiệu nếp 
Quýt Kim Thành, chỉ dẫn địa lý vùng sản xuất.

2.8.  Công tác theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn
- Tham mưu UBND huyện tổng hợp công tác theo dõi, đánh giá nước 

sạch và VSMT nông thôn; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã điều tra, thu thập, 
cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn theo Quyết 
định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn.

- Tham mưu UBND huyện triển khai Tuần lễ Quốc gia nước sạch và 
VSMT năm 2022 và ngày đồng loạt ra quân dọn vệ sinh bảo vệ môi trường 
06/5/2022. Tổng hợp kết quả thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT 
năm 2022 báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện căn cứ vào nhiệm vụ 

được phân công, chủ động xây dựng chương trình công tác, đề xuất các nhiệm 
vụ giải pháp cụ thể theo từng tuần, tháng, quý bám sát cơ sở triển khai thực hiện 
và báo cáo tiến độ tại các cuộc họp phòng theo Quy chế, báo cáo kết quả thực 
hiện theo tháng, quý, 6 tháng, năm về lãnh đạo phụ trách và Trưởng phòng theo 
quy định.

2. Đề nghị các cơ quan:
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện các nguồn 

kinh phí hỗ trợ, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị 
trấn và các cơ quan liên quan kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán 
theo quy định.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ 
thuật trồng trọt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, áp dụng các tiến bộ 
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KHKT vào sản xuất, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xây 
dựng các mô hình giống cây, con mới. Thực hiện tốt công tác thú y, tổ chức 
công tác tiêm phòng và phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa 
bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc 
thú y, BVTV và phân bón.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thực hiện 
tốt các nhiệm vụ có liên quan như: quản lý quy hoạch, bảo vệ diện tích gieo cấy lúa 
đảm bảo an ninh lương thực; công tác xây dựng nông thôn mới…

- Xí nghiệp KTCT thủy lợi huyện tham mưu tốt công tác phục vụ tưới, tiêu. 
Chủ động đề xuất với các cấp có thẩm quyền để xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng 
cấp hệ thống các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp; tập 
trung diện tích trồng cây rau màu tập trung để nâng cao hiệu quả sản xuất.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội 
huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện hiệu 
quả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp của UBND huyện.

4. Đề nghị Đài phát thanh huyện tổ chức tuyên truyền các chỉ tiêu của kế 
hoạch và các giải pháp thực hiện. 

5. Đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch của phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện và điều kiện thực tế của địa phương tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Kế hoạch.
 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn năm 2022 của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện./.

Nơi nhận:
- TT HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP HU, HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu CQ.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Nghiệp
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