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BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 02
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 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 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021 cụ thể
như sau:
Căn cứ chương trình, kế hoạch chỉ đạo điều hành năm 2021 và nhiệm vụ
được giao, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tích cực, chủ động ban hành các văn
bản chỉ đạo, điều hành 1 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 02 các lĩnh vực sản xuất của ngành phát triển tương đối ổn định.
I. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 02/2021
1. Trồng trọt và BVTV: Các địa phương chủ động kiểm tra, chuẩn bị đủ
giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2021; tính đến hết
tháng 2 toàn tỉnh làm đất và cấy lúa cơ bản xong, diện tích cấy khoảng 15,45
nghìn ha, đạt 100% kế hoạch; trồng các loại cây mầu: 3,7 nghìn ha ngô, đạt 21%
KH; Lạc 1,3 nghìn ha đạt 40 % KH; Mía 1,7 nghìn ha, đạt 22,6% KH; Rau, đậu
các loại 2,5 nghìn ha, đạt 44% KH, vv.... tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh
tiến độ gieo cấy lúa vụ chiêm xuân trong khung thời vụ, trồng mầu xong trước
15/3; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, chăm sóc diện tích
lúa mới cấy. Tình hình dịch bệnh hại cây trồng một số nơi ở mức độ nhẹ - trung
bình.
2. Chăn nuôi - Thú y: Tổng đàn gia súc 698,6 nghìn 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
1. Kế hoạch số 63/KH-SNN, ngày 02/02/2021 kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát
triển ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021; Công văn 136/SNN-TT&BVTV, ngày 25/1/2021 v/v phát triển vùng
nguyên liệu trồng cây gai xanh AP1; Công văn 204/SNN-TT&BVTV, ngày 02/2/2021 v/v tập trung chỉ đạo sản xuất trồng
trọt trước trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số 2722/SNN- CN&TY, ngày 31/12/2020 của Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống đói, rét cho đàn
vật nuôi vụ Đông Xuân 2020-2021; Công văn số 20/CN&TY ngày 13/01/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ Đông-Xuân 2020-2021; Công văn số
62/CCCN&TY-TY ngày 27/01/2021 đề nghị công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Thịnh Minh,
Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
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nuôi có chiều hướng giảm nhẹ, giá gia cầm giảm, giá lợn hơi tăng ở mức dao
động quanh mức 80 nghìn đồng/1kg. Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật,
sản phẩm động vật được 57,12 nghìn con trâu, bò và lợn; 2,4 triệu con gia cầm;
1,7 triệu quả trứng.
- Ngày 24/01/2021,tại xóm Giếng, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình,
tỉnh Hòa Bình xuất hiện lợn ốm, chết do vi rút của Dịch tả lợn Châu Phi. Sở
Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, theo dõi các
trường hợp nghi mắc bệnh để lấy mẫu xét nghiệm và có biện pháp xử lý kịp thời
theo quy định khi dịch xảy ra trên địa bàn.
3. Thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong ao, hồ nhỏ 2,7
nghìn ha; 4,7 nghìn lồng. Sản lượng cá thu hoạch đạt 1.150 tấn, trong đó sản
lượng cá khai thác 125 tấn, sản lượng cá nuôi 1.025tấn. Các địa phương
trong tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp chăm sóc, quản lý môi
trường nuôi, ương nuôi cá bột, thu hoạch cá thương phẩm, cải tạo ao, hồ
chuẩn bị cho vụ sản xuất tới. Đặc biệt tăng cường công tác quản lý Nhà
nước về lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vùng hồ sông Đà. Kiểm tra tình
trạng khai thác thủy sản trái phép và có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
4. Lâm nghiệp, Kiểm Lâm
- Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh
Hòa Bình về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo
vệ rừng, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Sở Nông nghiệp & PTNT đã
có Văn bản số 241/SNN-KL, ngày 08/02/2021 để phối hợp với UBND các
huyện, thành phố triển khai tổ chức phong trào “Tết trồng cây” 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.
- Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp được 17,62 nghìn lượt người trên địa bàn
toàn tỉnh; khai thác 295,64 ha rừng trồng tập chung, sản lượng 23,97 nghìn m3
gỗ; 18,4 nghìn Ste củi; khai thác cây phân tán được 889 m3 gỗ; 240,6 nghìn cây
tre, Bương, luồng, luồng, giang, nứa; 25 tấn măng tươi; 27,85 tấn dược liệu.
Kiểm tra, bắt giữ và xử lý 4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó: 3 vụ quy
định về quản lý lâm sản; 01 vụ quy định về phát triển và bảo vệ rừng.
- 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
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.
- Theo báo cáo số 35/BC-UBND, ngày 12 tháng 02 năm 2021 của UBND
huyện Kim Bôi, vào hồi 20 giờ 15 phút ngày 11/02/2021 đã xảy ra cháy rừng
núi đá tại xóm phố Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
- Ngày 14/02/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm
phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kim Bôi, UBND xã Mỵ Hòa
đi kiểm tra, xác định thực tế tại hiện trường cụ thể như sau: Vị trí điểm cháy tại
lô 13, khoảnh 4, tiểu khu 5083, xóm Mỵ Thanh, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi;
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diện tích cháy 0,45 ha, diện tích thiệt hại 0,45 ha, trạng thái rừng bị cháy là trạng
thái đất trống núi đá (dây leo, cây bụi). Đồng thời kiểm tra xác minh làm rõ
nguyên nhân vụ cháy.
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 thực hiện các biện pháp phòng chống hạn; kiểm
tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước phục vụ sản
xuất; quản lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đã phối
hợp với các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án chống hạn; thường
xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi; 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. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và VSATTP
- Triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm.
Thực hiện Kế hoạch an toàn thực phẩm năm 2021
- Các địa phương tăng cường quản lý nguồn gốc, chất lượng giống, phân
bón, vật tư bảo đảm đủ số lượng và chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất; công
tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021 đã được tăng cường, không để xảy ra các vụ mất an toàn
thực phẩm.
7. Phát triển nông thôn:
- Tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của HTX, tổ
hợp tác và trang trại trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục 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 Nam Thượng, huyện Kim Bôi.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn và
Yên Mông, thành phố Hòa Bình tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
- Tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện các dự án di dân
theo đúng quy trình tại Thông tư số 19/2014/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp.
8. Lĩnh vực công tác chuyên môn khác của ngành
- 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.
- Duy trì đều đặn các chuyên mục “Khuyến nông” phát trên Đài truyền
hình, sóng Phát thanh và Báo Hoà Bình.
- Tiếp tục 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.
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- 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. Tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác giải
ngân các nguồn vốn theo quy định.
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Nông
nghiệp&PTNT đã đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn,
tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid 19
hiệu quả theo quy định.
II. Công tác trọng tâm tháng 03/2021
- Chủ động triển khai tham mưu xây dựng dự thảo các Nghị quyết của Ban
Thường vụ tỉnh ủy, các đề án theo Kế hoạch chỉ đạo điều hành năm 2021 của
Sở.
- Tiếp tục phối hợp với các địa phương, đôn đốc bà con nông dân tranh thủ
thời tiết ấm, khẩn trương gieo trồng các cây mầu vụ xuân kịp khung thời vụ. Đối
với lúa đã cấy cần tiếp tục duy trì mức nước ruộng hợp lý, chăm sóc, bón phân
theo quy trình kỹ thuật. Tăng cường công tác chăm sóc, dự tính, dự báo tình
hình sâu bệnh hại trên cây trồng. Tích cực chuyển đổi diện tích lúa, mầu kém
hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.
- Tăng cường kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh,
đặc biệt là các loại dịch nguy hiểm như Bệnh Dịch tả lợn Châu phi, cúm gia
cầm, lở mồm long móng trên địa bàn các huyện, thành phố. Thực hiện công tác
tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, duy trì hoạt động của các
chốt kiểm dịch, chủ động phát hiện, sử lý kịp thời dịch, bệnh xảy ra. Đẩy mạnh
việc tái đàn vật nuôi, đặc biệt là tái đàn lợn nhằm góp phần ổn định giá cả cung
cầu thịt sau Tết Nguyên đán.
- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục gieo
ươm và chăm sóc cây giống lâm nghiệp, đảm bảo đủ giống phục vụ kế hoạch
trồng rừng năm 2021.
- Điều tiết nước hợp lý, quản lý chặt chẽ các hồ đập, đảm bảo tích đủ nước
phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết
như máy bơm, xăng, dầu để chủ động chống hạn khi có hạn xảy ra.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc phòng NN&PTNT các huyện, thành phố,
Chi cục chuyên ngành tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông
nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
- Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; Thu hút doanh nghiệp đầu
tư vào nông nghiệp, nông thôn.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành
thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2021.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về
một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn.
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- Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và của Bộ
Nông nghiệp và PTNT.
Trên đây báo cáo kết quả công tác tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng
03 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
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