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BÁO CÁO 

Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa,  

tình hình sản xuất VietGap năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 2586/SNN-TTBVTV ngày 25/11/2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa, tình hình sản xuất VietGap.  

Sau khi rà soát, tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về 

báo cáo đánh giá kết quả năm 2022 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa năm 2023, tình hình sản xuất VietGap Ủy ban nhân dân huyện 

Thạch Hà báo cáo như sau: 

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  

1.1 Kết quả thực hiện năm 2022 

Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (tại Quyết định số 

12464/QĐ-UBND ngày 24/8/2021), trong đó định hướng chuyển đổi một số 

diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây dược liệu, trồng cỏ, 

trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

Hằng năm, huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương trên cơ sở kế hoạch 

của UBND huyện, rà soát chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang 

các loại cây trồng cạn, trồng cỏ, dược liệu….. kết quả thực hiện năm 2022 toàn 

huyện chuyển đổi 5,25ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lúa kết hợp nuôi 

cá và trồng cỏ, rau màu cụ thể: 

- Chuyển đổi 2ha sang trồng rau tại xã Thạch Kênh; 

- Chuyển đổi 2,75ha sang trồng lúa kết hợp nuôi cá tại xã Thạch Ngọc; 

- Chuyển đổi 0,5ha sang trồng dược liệu tại xã Lưu Vĩnh Sơn. 

1.2. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2023 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát diện tích đất trồng 

lúa kém hiệu quả để xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang các đối tượng cây trồng 

khác hiệu quả hơn. 



Năm 2023, kế hoạch thực hiện chuyển đổi 06ha đất trồng lúa kém hiệu 

quả tại xã Lưu Vĩnh Sơn 03ha và Thạch Ngọc 03ha sang trồng cỏ, dược liệu, 

ngô, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.  

(Chi tiết theo phụ biểu 01,02 đính kèm) 

2. Tình hình sản xuất VietGap 

Năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh 

thực hiện sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP). Đến nay có 03 Tổ hợp tác với tổng diện tích 3,6855ha được đánh 

giá theo tiêu chuẩn TCVN11892-1:2017 phù hợp với quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với lĩnh vực trồng trọt, cụ thể: 

 - Tổ sản xuất rau an toàn Nhà Té, xã Thạch Kênh, diện tích 0,3015ha; 

 - Tổ hợp tác rau củ quả tại thôn Trửa xã Việt Tiến, diện tích 2,5ha; 

 - Tổ hợp tác sản xuất dưa lưới HT Farm xã Thạch Lạc, diện tích 0,884ha. 

(Chi tiết theo phụ biểu 03 đính kèm) 

Trên đây là báo cáo về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và 

sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP năm 2022 của UBND huyện Thạch Hà. Kính 

đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Sáu 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 01: KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT 

TRỒNG LÚA NĂM 2022 

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

chuyển 

đổi (ha) 

Hiệu quả kinh tế từ mô hình 

chuyển đổi 

1 
Chuyển sang trồng cây hàng 

năm (rau, cây dược liệu) 
2,5 

- 02 ha sản xuất rau của quả, 

dự kiến doanh thu 8 triệu 

đồng/sào/vụ. 

- 0,5ha sản xuất dược liệu, 

doanh thu 7,2 triệu đồng/ 

sào/năm. 

2 Chuyển sang trồng cây lâu năm   

3 

Chuyển sang trồng lúa kết hợp 

với nuôi trồng thủy sản trên đất 

trồng lúa 

2,75 
Doanh thu 17,2 triệu 

đồng/sào/năm 

Tổng 5,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 02: KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT 

TRỒNG LÚA NĂM 2023 

 

STT Nội dung 

Diện tích đất trồng lúa chuyển đổi năm 

2023 (ha) 

Tổng 
Đất lúa 

2 vụ 

Đất lúa 

1 vụ 
… 

1 
Hiện trạng đất trồng lúa tại 

địa phương 
9225,58 8.296,21 903,82  

2 

Kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa tại địa phương 

    

a 
Chuyển sang trồng cây 

hàng năm 
3  3  

b 
Chuyển sang trồng cây lâu 

năm 
    

c 

Chuyển sang trồng lúa kết 

hợp với nuôi trồng thủy 

sản trên đất trồng lúa 

3  3  

 

Tổng 

 

6  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 03:  DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP CHỨNG NHẬN VIETGAP NĂM 2022 LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

 

STT Tên cơ sở sản xuất 

Mã số Chứng 

nhận 

VietGAP 

Địa chỉ 

Chủ cơ 

sở sản 

xuất 

Sản phẩm Quy mô Ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

Tổ chức chứng 

nhận 

1 
THT sản xuất dưa 

lưới HT FARM 

FAO-VG-TT-

42-22-01 

Vĩnh Thịnh, 

Thạch Lạc 

Hồ Văn 

Hà 
Dưa lưới 0,884ha 23/06/2022 23/06/2025 

Công ty Cổ 

phần chứng 

nhận và kiểm 

nghiệm FAO 

2 
Tổ sản xuất rau an 

toàn Nhà Té 

FAO-VG-TT-

42-22-07 

Thượng 

Nguyên, 

Thạch Kênh 

Nguyễn 

Văn Hào 

Rau củ quả, cải 

bẹ mào gà 
0,3015ha 20/11/2022 20/11/2025 

Công ty Cổ 

phần chứng 

nhận và kiểm 

nghiệm FAO 

3 

HTX Rau củ quả tại 

thôn Trửa, Việt 

Tiến 

FAO-VG-

GG-42-22-08 

Thôn Trửa, 

Việt Tiến 

Nguyễn 

Văn Thảo 

Cải bẹ mào gà, 

cải búp, cải bẹ 

xanh 

2,5 ha 22/11/2022 22/11/2025 

Công ty Cổ 

phần chứng 

nhận và kiểm 

nghiệm FAO 
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