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BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 01
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND
tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả
thực hiện công tác tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021 cụ thể
như sau:
Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao Sở Nông
nghiệp & PTNT đã tích cực, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành1
và triển khai đến các đơn vị, địa phương, đôn đốc các địa phương tập trung chỉ
đạo sản xuất theo kế hoạch mùa vụ, nhìn chung trong tháng 01 các lĩnh vực sản
xuất của ngành phát triển ổn định.
I. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 01/2021
1. Trồng trọt - BVTV: Các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ
sâu bệnh trên các loại cây trồng vụ đông, tranh thủ thời tiết nắng ấm làm đất,
gieo mạ, chăm sóc mạ, lúa mới cấy vụ Chiêm xuân 2021. Đến hết tháng 01/2021
diện tích làm đất lúa khoảng 9,5 nghìn ha, đạt 61,2 %KH; mạ gieo khoảng 500
tấn, diện tích cấy trên 200 ha. Các loại cây trồng khác tiếp tục sinh trưởng, phát
triển khá; cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi tiếp tục thu hoạch và bón
phân, chăm sóc sau thu hoạch; dự kiến trong tháng sẽ thu hoạch xong diện tích
cây màu vụ đông. Tình hình sâu bệnh trên cây trồng ở mức độ nhẹ.
2. Chăn nuôi - Thú y: Tổng đàn gia súc 698,6 con, trong đó trâu 116
nghìn con, bò 84,8 nghìn con, lợn 442,8 nghìn con, đàn gia cầm 8 triệu con.
Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn được duy trì, giá các sản phẩm chăn
nuôi có chiều hướng giảm nhẹ, giá gia cầm giảm, giá lợn hơi giảm nhẹ nhưng
vẫn ở mức cao. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật
được 11,6 nghìn con trâu, bò và lợn; 571 nghìn con gia cầm; 541 nghìn quả
trứng, giải quyết thủ tục hành chính được 276 bộ hồ sơ kiểm dịch.
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Công văn số 09/SNN-TT&BVTV ngày 5/01/2021 về tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân năm
2020-2021; Công văn số 81/SNN-QLCL ngày 15/01/2021 về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn
thực phẩm nông lâm thủy sản dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021; Công văn số
20/CN&TY ngày 13/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ Đông
xuân 2020-2021.
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Các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: Tụ huyết trùng, dịch tả lợn cổ
điển, phó thương hàn trên lợn; Niu - cát - sơn, Viêm thanh khí quản trên đàn gia
cầm vẫn xảy ra lẻ tẻ nhưng đều được khống chế kịp thời, không để lây lan rộng.
Bệnh Dịch tả lợn Châu phi từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2021 trên địa bàn tỉnh
chưa xuất hiện ổ dịch mới và không có thêm số lợn ốm, chết từ các ổ dịch cũ.
Hiện nay còn 16 xã của 6 huyện còn dịch như huyện (Mai Châu 2, Thành phố3,
Yên Thủy4, Cao Phong5, Kim Bôi6, Lương Sơn7. Các địa phương có dịch hiện
nay vẫn đang tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt các giải pháp
phòng, chống dịch theo quy định.
3. Thuỷ sản
Tổng diện tích nuôi 2,7 nghìn ha và 4,7 nghìn lồng nuôi cá, sản lượng cá
thu hoạch ước đạt 1,02 nghìn tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 126 tấn, sản
lượng cá nuôi 894 tấn. Các địa phương đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các
thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao hồ. Hiện nay toàn tỉnh có 32 trang
trại nuôi Thủy sản (Trong đó 13 cơ sở nuôi chuyên Thủy sản, 19 cơ sở kết hơp
nuôi Thủy sản).
Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về
nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Hướng dẫn các cơ sở nuôi
trồng thủy sản, hộ nông dân duy trì thực hiện các biện pháp chăm sóc, quản lý,
phòng chống rét, thu hoạch, cải tạo công trình nuôi, phòng bệnh cho đàn cá
nuôi, kiểm tra đàn cá bố mẹ; Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của
việc khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc nhằm nâng cao ý thức,
trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
4. Lâm nghiệp, Kiểm Lâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình
hành động số 14-Ctr/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Chỉ
thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng. Chuẩn bị vật tư, cây giống phục vụ tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác
Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021; Các địa phương rà soát hiện trường, chuẩn bị vật
tư, vật liệu sản xuất giống cây lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng theo kế
hoạch năm 2021.
Trong tháng khai thác 320,15 ha rừng trồng tập trung, 19 nghìn m3 gỗ;
khai thác cây phân tán được 854,51 m3 gỗ ; 17,6 nghìn Ste củi; 297 nghìn cây
Bương tre, luồng....; 50 tấn măng tươi; 39,4 tấn dược liệu; xử lý 05 vụ vi phạm
hành chính về quản lý lâm sản; thu nộp ngân sách 55,75 triệu đồng; tịch thu 2,0
m3 gỗ tròn nhóm VI và 3 tấn củi nghiến.
Tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, kiểm tra phát hiện và
ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, phòng chống cháy
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4 xã (Chiềng Châu, Vạn Mai, Thị trấn, Mai Hạ)
4 xã, phường (Thống Nhất, Thái Bình, Mông Hóa, Tân Hòa)
4
4 xã (Phú Lai, Lạc Thịnh, Hữu Lợi, thị trấn Hàng Trạm)
5
02 xã (Bình Thanh, Dũng Phong)
6
01 Thị trấn Bo
7
01 xã Cư Yên
3

3
rừng, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ rừng; thường xuyên theo dõi, cập nhập diễn biến tài nguyên rừng trên địa
bàn.
5. Thuỷ lợi - PCLB; Nước sạch và vệ sinh MTNT
Tiếp tục đôn đốc các địa phương, Công ty TNHH một thành viên khai thác
công trình thuỷ lợi tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, sử
dụng nước tưới hợp lý phù hợp với tiến độ sản xuất, chủ động tiết kiệm nước;
xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2020-2021.
Duy trì thường xuyên chế độ tuần đê (2 lần/ tuần), kiểm tra các tuyến đê
cấp III và các cống dưới đê (đê Đà Giang, đê Quỳnh Lâm và tuyến đê Ngòi
Dong) để phát hiện các sự cố, hư hỏng, kịp thời khắc phục đảm bảo cho việc
ngăn lũ, bảo vệ khu vực thành phố Hoà Bình và các vùng lân cận trong tỉnh;
Chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn vận hành có
hiệu quả các công trình nước được giao quản lý.
6. Quản lý chất lượng vật tư Nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông
lâm thủy sản
Chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành phối hợp phòng nông nghiệp và phát
triển nông thôn tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
13/4/2020 tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình
hình mới; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 2/7/2014 của y ban nhân dân tỉnh về
tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa
Bình và triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về sản xuất, kinh doanh
vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.
Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
phẩm cho 5 cơ sở, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 10 cơ sở.
Tiếp tục thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với cơ sở có mẫu vi
phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp
luật trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; hướng dẫn điều
kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế chế biến ...
7. Phát triển nông thôn
Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, lập hồ sơ danh sách
các làng nghề, làng nghề truyền thống đạt tiêu chí theo quy định và đề nghị hỗ
trợ duy trì bảo tồn và phát triển làng nghề. Triển khai về các địa phương các
chương trình Hội chợ triển lãm do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm xúc
tiến thương mại tổ chức.
Phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán chi tiết kinh phí
triển khai thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, chương trình đào tạo nghề
nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021.
Phối hợp các với các Sở ban ngành liên quan tổ chức thẩm định các tiêu
chí xã nông thôn mới kiểu mẫu cho xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình và xã
Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn.
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Phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Lạc Thủy chuẩn
bị nội dung làm việc với Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương về việc
khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Lạc Thủy.
8. Lĩnh vực công tác chuyên môn khác của ngành
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tổ chức tổng kết công tác năm và phối hợp với
Công đoàn viên chức tỉnh chỉ đạo các đơn vị đăng ký tổ chức Hội nghị cán bộ
công chức viên chức năm 2021.
- Thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết của Lãnh đạo Sở; Duy trì tốt
công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
kiến nghị, phản ánh theo quy định.
- Chỉ đạo, đôn đốc hệ thống khuyến nông cơ sở phối hợp với các bên liên
quan đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất chuẩn bị mạ gieo cấy lúa vụ
chiêm xuân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây rau màu vụ đông. Đối với
cây ăn quả có múi giai đoạn sau thu hoạch tiến hành tạo hình, tạo tán, bón lót
sớm. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng
chống cháy rừng, phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi; Tiếp tục
triển khai thực hiện các dự án, mô hình Khuyến nông bằng nguồn kinh phí hỗ
trợ của Trung ương và nguồn ngân sách tỉnh.
- Chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho vườn cây giống, đàn lợn giống và cá
giống các loại đảm bảo cung ứng sản phẩm giống cây trồng nông, lâm nghiệp,
giống vật nuôi và thủy sản có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất; triển
khai kế hoạch khảo nghiệm, sản xuất giống năm 2021 và thực hiện các nội dung
đề tài, dự án khoa học công nghệ đảm bảo theo kế hoạch.
- Đôn đốc Ban QLDA xây dựng và tu bổ các công trình Nông nghiệp và
PTNT thực hiện báo cáo giám sát đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng do Sở làm chủ đầu tư. Tiếp tục thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công, dự
toán các công trình XDCB theo chuyên ngành.
II. Công tác trọng tâm tháng 02 năm 2021.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân và tết trồng
cây xuân Tân Sửu năm 2021.
- Đôn đốc các địa phương tập trung chăm sóc, thu hoạch các cây màu vụ
đông 2020, giải phóng đất chuẩn bị đầy đủ phân bón, phấn đấu cấy xong trà lúa
xuân muộn trong tháng 02/2021; Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật tư
nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ xuân 2021.
- Duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương có biện pháp quản lý chặt
chẽ các nguồn nước, hồ chứa, chủ động thực hiện điều tiết nước tưới hợp lý, tiết
kiệm phục vụ sản xuất, sinh hoạt; triển khai các phương án chống hạn vụ Chiêm
xuân 2021, có biện pháp ngăn chặn tình trạng tháo nước tại các hồ chứa để đánh
bắt thuỷ sản vào dịp Tết Nguyên đán.
- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là
các loại dịch nguy hiểm như Bệnh Dịch tả lợn Châu phi, cúm gia cầm, lở mồm
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long móng trên địa bàn các huyện, thành phố, đề phòng dịch bệnh bùng phát và
lây lan; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia
cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp
chăn nuôi an toàn, tuyển chọn các giống đảm bảo chất lượng có nguồn gốc xuất
xứ rõ ràng để đưa vào sản xuất.
- Đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý và bảo
vệ rừng; Chuẩn bị đủ vật tư, cây giống và phối hợp với UBND các huyện, thành
phố tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu
năm 2021.
- Tăng cường công tác an ninh trật tự tại các đơn vị, đảm bảo an toàn tài
sản trước, trong và sau tết Nguyên đán.
- Đôn đốc các dự án khẩn trương chuẩn bị hiện trường triển khai kế hoạch
năm 2021 Dự án trồng rừng theo kế hoạch của tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch hoạt động đã xây
dựng.
- Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

y ban nhân dân tỉnh và

Trên đây báo cáo kết quả công tác tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng
02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
Nơi nhận :
- Bộ NN&PTNT;
- T.T Tỉnh uỷ;
Báo
- T.T HĐND tỉnh; cáo
- T.T UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT, Cục TK, Ban TĐKT (Sở Nội
vụ), Phòng An ninh KT ( PA 04.CA Tỉnh);
- Lãnh đạo sở;
- Đảng uỷ Sở;
- Các phòng , Đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC ( T ).
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