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UBND TỈNH YÊN BÁI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 64 /TB-SNNPTNT Yên Bái, ngày 13 tháng 9 năm 2022 

       

              

THÔNG BÁO 

Cơ cấu giống, thời vụ sản xuất vụ Đông năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái; 

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

19/11/2018. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

Căn cứ Quyết định số 2765/QĐ-UBND, ngày 07/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022. 

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng và giá 

trị sản xuất vụ Đông năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông 

báo cơ cấu giống, thời vụ cho sản xuất vụ Đông năm 2022 như sau: 

1. Cơ cấu giống  

1.1. Giống ngô: Sử dụng 100% giống ngô lai có thời gian sinh trưởng dưới 

125 ngày; Ngô tẻ chiếm tỷ lệ 80 - 85% diện tích, gồm các giống: NK4300, 

NK4300Bt/GT; NK66Bt/GT, DK6919s, DK9955s, GS9989, DTC6869, CP3Q, 

CP333, CP111, CP311, CP511, CP512, LVN092, AG59; SSC557, SSC586. Ngô 

nếp chiếm tỷ lệ 15 - 20% diện tích, gồm các giống: MX 4, MX 6, MX 10, HN 68, 

HN 88, HN92 Fancy 111; Ngô ngọt VNS8. 

1.2. Giống Khoai tây: Sử dụng các giống chủ lực như Marabel, Diamant, 

Atlantic, VT2. 

1.3. Giống Khoai lang: Sử dụng các giống Hoàng long, KL12, KL15, 

giống địa phương và các giống khoai lang Nhật.  

1.4. Giống rau các loại: Sử dụng các giống tiến bộ kỹ thuật có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, sản xuất theo hướng an toàn, trồng rải vụ phù hợp với từng loại 

giống đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ. 

Trên cơ sở bộ giống nêu trên đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ vào điều kiện sinh thái, địa hình, chất đất và trình độ thâm 

canh của nông dân để lựa chọn ra bộ giống phù hợp đưa vào các vùng, tiểu 

vùng sản xuất nhằm đạt năng suất, chất lượng cao.  

2. Thời vụ gieo trồng 

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật gieo trồng đúng thời vụ, nhất là nhóm cây 

ưa ấm (ngô, khoai lang) tranh thủ thời gian trồng càng sớm càng tốt. 

- Đối với cây ngô trồng trên đất 2 vụ lúa được xác định là cây trồng chủ lực 

cần được gieo trồng xong trước 05/10/2022. Các giống ngô nếp, ngô rau có thể 
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trồng kết thúc trước ngày 15/10/2022. Đối với ngô trên đất soi bãi thời vụ trồng tập 

trung kết thúc trong tháng 9/2022. 

- Cây khoai lang: Thời vụ trồng kết thúc trước ngày 15/10/2022, lựa chọn 

giống khoai lang chất lượng củ tốt, chất luợng hom giống đảm bảo; bón phân 

sớm, đầy đủ để tận dụng điều kiện nắng ấm đầu vụ. 

- Cây khoai tây: Đối với khoai tây trên đất hai vụ lúa, thời vụ trồng tốt 

nhất trước 15/11/2022, chuẩn bị đủ nguồn giống sạch bệnh, không trồng quá 

muộn, đảm bảo thời gian thu hoạch để gieo trồng lúa Đông xuân. Đối với khoai 

tây trên đất bãi, thời vụ trồng kết thúc trước 25/12/2022. 

- Cây rau đậu các loại: Cần đa dạng hoá chủng loại giống; trồng rải vụ, 

nhiều trà phù hợp nhu cầu thị trường để hạn chế dồn ứ khi thu hoạch làm rớt giá, 

giảm hiệu quả kinh tế. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích sản 

xuất rau an toàn. 

Trên đây là cơ cấu giống cây trồng nông nghiệp cho sản xuất vụ Đông 

năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
-  TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh; 

-  Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế 

   các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c Nguyễn Đức Điển - PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị liên quan trong ngành; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp giống cây trồng; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Điển 
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