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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 9
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 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 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 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 hành
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 9 các lĩnh vực sản
xuất của ngành phát triển tương đối ổn định.
I. Kết quả thực hiện công tác tháng 9/2021.
1. Trồng trọt và BVTV
- Theo Kế hoạch vụ mùa 2021, toàn tỉnh gieo cấy 21.456 ha lúa, tính đến
nay toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 22.213 ha lúa, đạt 103,5% kế hoạch (tăng
757 ha so với kế hoạch), hiện nay lúa mùa trà sớm giai đoạn phơi màu - vào
chắc; trà chính vụ giai đoạn trỗ bông - phơi màu; trà muộn giai đoạn đòng già trổ bông. Hiện toàn tỉnh đã trỗ được khoảng 60% diện tích. Dự kiến đến hết
tháng 9/2021 diện lúa mùa gặt trên 4,5 nghìn ha ở các trà lúa sớm, trà chính vụ
và trà muộn sẽ gặt xong trước 25/10/2021. Ngô vụ mùa, hè thu đến nay đã trồng
được 11.235 ha đạt 98,6% kế hoạch. Các cây màu, rau đậu đang tiếp tục được
gieo trồng (diện tích đã trồng: khoai lang 1.454ha đạt 95,7% so với KH, lạc
1.572 ha đạt 119,7 % so với KH ; rau, đậu các loại 4.962 ha đạt 115,5% so với
KH); một số diện tích cây rau ngắn ngày, trồng trà sớm đã cho thu hoạch. Các
cây trồng khác sinh trưởng, phát triển khá (sắn phát triển củ; dong giềng phát
triển thân lá - phát triển củ; Vải thu hoạch xong; Nhãn đang cho thu hoạch; chè
phát triển búp - thu hái.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên
môn các huyện, thành phố hướng dẫn địa phương phát hiện sớm các ổ dịch, có
biện pháp khoanh vùng và phòng trừ kịp thời; duy trì ổn định hệ thống bẫy đèn,
góp phần hỗ trợ cho công tác dự tính dự báo tình hình dịch hại cây trồng1, đã phối
hợp với cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn người dân biện pháp xử lý,
hiện Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn đã trích kinh phí hỗ trợ người dân thuốc
trừ bọ phấn trắng, diện tích đã được phun trừ khoảng 100 ha. Các đối tượng khác
gây hại ở mức độ nhẹ - trung bình.
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- Điều tra, giám sát các sinh vật gây hại tại 03 vùng được cấp mã số vùng
trồng2.
- Kiểm tra, giám sát giống cây trồng nhập nội được gieo trồng trên địa bàn
các huyện, thành phố: Qua kiểm tra chưa thấy xuất hiện đối tượng kiểm dịch
thực vật.
- Ban hành văn bản tăng cường chỉ đạo thu hoạch vụ Mùa, vụ Hè thu và
thúc đẩy sản xuất vụ Đông năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid 19.
- Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp đối
với 02 dự thảo Đề án "Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình" và Đề án “Tái canh cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình giai đoạn
2021 – 2025, định hướng đến 2030”. Hiện nay đã có văn bản đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt 02 Đề án trên [3].
2. Chăn nuôi - Thú y
- Tổng đàn gia súc 713,48 nghìn con, trong đó trâu 115,7 nghìn con (bằng
99,74% so với cùng kỳ), bò 86,59 nghìn con (bằng 103,08% so với cùng kỳ),
lợn 459,49 nghìn con (bằng 104,43% so với cùng kỳ), dê 51,7 nghìn con (bằng
101,37% so với cùng kỳ), đàn gia cầm 7,91 triệu con (bằng 98,88% so với cùng
kỳ), đàn chó nuôi: 145,86 nghìn con. Công tác phát triển chăn nuôi 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 biến động theo hướng giảm so với cùng kỳ
tháng trước (giảm 26%), giá trứng gia cầm tăng (tăng khoảng 50% so tháng
trước); giá lợn giảm chậm (giảm 11% so tháng trước), giao động khoảng
50.000-55.000 đồng/1 kg. Người chăn nuôi tiếp tục tái đàn lợn theo khuyến cáo
của các cơ quan chức năng.
* Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối
hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế
thành phố Hòa Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh,
báo cáo kịp thời tình hình khi phát hiện dịch bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi
áp dụng các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng
vắc xin.....
- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 6/9/2021, toàn
tỉnh có 19 xã của 6 huyện xảy ra dịch với tổng số lợn ốm, tiêu hủy là 872 con, có
tổng trọng lượng là 53.644 kg. Hiện tại có 9 xã còn dịch đã qua qua 21 ngày, cụ
thể: Huyện Đà Bắc (xã Cao Sơn, xã Đoàn Kết và Đồng Chum). Huyện Tân Lạc
(xã Thanh Hối, xã Phong Phú). Huyện Mai Châu (xã Đồng Tân, xã Mai Hịch).
Huyện Lạc Sơn (xã Nhân Nghĩa) và Thành phố Hòa Bình (phường Quỳnh Lâm).
Có 03 xã chưa qua 21 ngày: Huyện Mai Châu (xã Vạn Mai) Huyện Yên Thủy
(xã Hữu Lợi, Hàng Trạm).
- Tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò: Từ cuối
tháng 12/2020 đến 6/9/2021, tổng số mắc bệnh là: 4.731 con (Lạc Thủy 371 con,
thành phố Hòa Bình 103 con, Kim Bôi 74 con, Cao Phong 43 con, Yên Thủy
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712 con, Lạc Sơn: 1.078 con, Đà Bắc: 815 con; Mai Châu: 773 con, Tân Lạc
743 con, Lương Sơn: 19 con...), trong đó có 313 con chết (trâu, bò già và bê,
nghé). Hiện nay toàn bộ các ổ dịch đã qua 21 ngày. Có 13 xã, phường của 03
huyện, thành phố đã công bố hết dịch bệnh VDNC (Tân Lạc, Lương Sơn, thành
phố Hòa Bình). Tổng số vắc xin VDNC đã tiêm phòng toàn tỉnh là 46.340 liều
(115 xã của các địa phương đang làm thủ tục công bố hết dịch).
- Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố chủ động triển khai tiêm phòng vắc xin vụ Xuân Hè năm
2021 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Kết quả đã triển khai tiêm phòng vắc
xin bệnh Dại cho đàn chó được 68.555 liều, vắc xin Tụ huyết trùng cho trâu, bò
được 23.368 liều, lở mồm long móng cho đàn trâu bò với số lượng 60.623 liều,
viêm da nổi cục trên trâu, bò 46.340 liều.
- Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật trong tháng
được 63,84 nghìn con trâu, bò và lợn; 3,61 triệu con gia cầm; 1,72 triệu quả
trứng.
- Tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết "Quy định khu vực không được
phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực
không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", tại Tờ trình số
633/TTr-CN&TY của Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Thủy sản
- Tổng diện tích nuôi cá ao hồ là 2.700 ha và 4.700 lồng nuôi cá, sản lượng
cá thu hoạch trong tháng 9 ước đạt 915 tấn (cá khai thác 230 tấn, sản lượng cá
nuôi 685 tấn), lũy kế từ đầu năm đến nay thu hoạch được 7.453 tấn.
- Tiếp tục tăng cường kiểm tra, 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 ở các vùng nước tự
nhiên;
- Theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước ao, hồ, sông suối, nhất là trên vùng
hồ sông Đà, cập nhập thông tin từ Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy
sản miền Bắc, từ đó khuyến cáo người dân kịp thời thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi;
- Thành lập đoàn kiểm tra và đánh giá hiện trạng các bãi cá đẻ tự nhiên trên
hồ thuỷ điện Hòa Bình đợt 2 năm 2021, đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật về ATTP, an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở NTTS và cơ sở
ương nuôi, kinh doanh giống thủy sản, đoàn giám sát dịch bệnh thủy sản đợt 2
năm 2021, đoàn quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản đợt 1
năm 2021 và đoàn thẩm định xếp loại cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện an
toàn thực phẩm.
- Xây dựng quy trình hướng dẫn bố trí kinh phí để đền bù thiệt hại cho
người dân bị thiệt hại do xả nước hồ thủy điện.
- Tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản các tháng cuối
năm2021.
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4. Lâm nghiệp, Kiểm Lâm
- Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ đội
quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm tra rừng,
phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Duy
trì trực phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo quân số thường trực; chuẩn bị tốt máy
móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra.
Trong tháng trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, không có các điểm
nóng về phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, an ninh rừng
được giữ vững.
- Trong tháng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức
đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan đến
công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
đến 16.439 lượt người. Trong tháng trồng được 969,74 ha rừng tập trung, lũy kế
cả năm là 5.954 ha, (đạt 106% kế hoạch giao) và 52.578 cây phân tán, lũy kế đạt
923.880 cây.
- Chỉ đạo các địa phương tăng cường, kiểm tra giám sát các đơn vị, cá nhân
sản xuất kinh doanh giống thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng lâm
nghiệp theo quy định. Đến nay toàn tỉnh đã sản xuất được 16,66 triệu cây giống
phục vụ kế hoạch trồng rừng, đạt 104% kế hoạch. Trong tháng, kiểm tra, xử lý
04 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp (01 vụ vi phạm quy định về
quản lý rừng, sử dụng rừng; 03 vụ vi phạm về quản lý lâm sản). Thu nộp ngân
sách 20,644 triệu đồng.
- Thực hiện tốt công tác theo dõi khai thác và thống kê thu nhập từ rừng
trên địa bàn. Kết quả trong tháng 9, toàn tỉnh đã khai thác được 729,28 ha rừng
trồng tập trung với khối lượng 59.681 m3 gỗ; khai thác cây phân tán được 1.418
m3 gỗ; 22,902 nghìn ste củi; 351 nghìn cây Tre, Bương, Luồng, Giang, Nứa;
1.178 tấn Măng tươi; 70 tấn dược liệu, 310 kg mật ong rừng...Tổng thu nhập từ
rừng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng ước đạt
95.104,6 triệu đồng.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, hướng
dẫn các chủ xưởng cập nhập thông tin về nguồn gốc lâm sản vào sổ theo dõi
nhập, xuất lâm sản theo quy định.
5. Thuỷ lợi - PCLB; Nước sạch và vệ sinh MTNT
- Duy trì thường xuyên chế độ tuần đê (3 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.
- Tham mưu cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình
thủy lợi (tuyến kè bờ trái sông Đà, thành phố Hòa Bình).
- Thực hiện dự án duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021 theo quy định.
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- Tham gia trực ban phòng chống lụt bão năm 2021. Chủ động ứng phó
với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tuyên truyền về phòng chống thiên tai
phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
- Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Kiểm tra nghiệm thu, kế hoạch kiểm tra các công trình đưa vào sử dụng
(công trình: sửa chữa nâng cấp Hồ Tráng Đụn, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn,
công trình Hồ Đảng, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn và công trình nâng cấp
kênh tưới tiêu Hồ nước Tra, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong). Thẩm định
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án khắc phục cấp bách sạt lở
khu vực tổ 15, phường Đồng Tiến, tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh và
đoạn cầu Hòa Bình 3, thành phố Hòa Bình.
- Chủ động tham mưu về công tác phòng chống lũ bão và thiên tai, quản
lý đê điều theo quy định.
6. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và VSATTP
- Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ công tác chỉ đạo
sản xuất kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản lâm sản trong tình hình dịch bệnh covid 19;
Văn bản về việc làm việc nắm bắt tình hình sản xuất, khả năng cung ứng và tiêu thụ
nông sản trong điều kiện dịch bệnh covid 19.
- Tiếp tục lồng ghép các hoạt động chuyên môn để tuyên truyền, hướng
dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các
quy định của pháp luật về việc sử dụng các hóa chất, thuốc BVTV, thuốc thú y
trong trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn các cơ sở sơ chế,
chế biến ghi chép sổ sách lưu giữ thông tin để truy xuất nguồn gốc sản phẩm và
sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định.
- Hướng dẫn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm cho 09 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; 03 giấy chứng nhận
đủ điều kiện buôn bán phân bón. Hướng dẫn tiêu chí 17.8 đối với các xã đăng ký về
đích nông thôn mới năm 2020 tại Huyện Mai Châu. Hỗ trợ đăng ký mã QR( đăng ký
luồng xanh) cho 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có xe vận chuyển hàng hóa
nông sản được lưu thông.
- Tiến hành điều tra nguyên nhân truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm
thủy sản đối với 02 cơ sở có 04 mẫu vi phạm chỉ tiêu phân tích ( 03 mẫu có hàm
lượng IOT không đảm bảo theo quy định; 01 mẫu thủy sản đông lạnh có chứa
Ure). Kết quả đã tiến hành xử lí vi phạm 01 cơ sở với tổng tiến 5.000.000 đồng.
Yêu cầu 01 cơ sở sản xuất muối chuyển mục sử dụng 4 tấn muối do không đảm
bảo chỉ tiêu chất lượng ( hàm lượng IOT không đảm bảo theo quy định).
- Kiểm tra liên ngành về kiểm soát phát hiện ngăn chặn xử lý hành vi buôn
bán, vận chuyển trái phép động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản năm
2021, đã kiểm tra được 17 cơ sở bao gồm 10 xe ô tô vận chuyển kinh doanh thủy
sản; 03 cơ sở kinh doanh thủy sản; 03 cơ sở nuôi trồng thủy sản; 01 cơ sở ương
nuôi và sản xuất con giống. Kết quả 14/17 cơ sở chấp hành tốt các quy định của
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pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, bảo quản
động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản; đảm bảo an toàn dịch bệnh trong
nuôi trồng thủy sản; 01 cơ sở tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh
covid 19; 02 cơ sở vi phạm quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm
bản an toàn thực phẩm. Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở với tổng
số tiền là 10.000.000 đồng( mười triệu đồng chẵn). Kiểm tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật trong kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp đối với 10
cơ sở ( 06 cơ sở buôn bán kinh doanh phân bón; 02 cơ sở kinh doanh buôn bán
thức ăn chăn nuôi; 01 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV; 01 cơ sở kinh doanh thuốc
thú y). Kết quả các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong
việc kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp.
7. Phát triển nông thôn
- Tiếp tục theo dõi, 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 báo cáo Cục Kinh tế
hợp tác và PTNT qua Email.
- Tham gia góp ý dự thảo Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo
nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2030 gửi Cục Kinh tế hợp
tác và PTNT.
- Cung cấp thông tin khảo sát, đánh giá thực trạng chính sách quản lý,
điều hành, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Xây dựng dự
thảo Kế hoạch tổ chức Lễ công bố huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2020; Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế
quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Phân bổ nguồn
kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới năm 2021; Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết
định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Triển khai Quyết định số
1401/QĐ-TTg ngày 13/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện
Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
- Ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các xã
phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt
chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, triển khai thực hiện Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; Điều chỉnh xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Hợp Thành – thành phố Hòa Bình.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền chương trình nông thôn mới
trên website nongthonmoi.hoabinh.gov.vn.
- Hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán thực hiện Xây dựng bộ nhận diện,
logo OCOP tỉnh Hòa Bình.
- Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện triển khai Chương trình OCOP
năm 2020 và giai đoạn 2018-2020.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các điểm dân cư bị
ảnh hưởng thiên tai, cảnh báo sơ tán các hộ dân khi có thiên tai. Hướng dẫn đôn
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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
- Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật phối hợp với cán bộ khuyến nông cấp huyện, cán
bộ khuyến nông viên cấp xã đôn đốc người dân chăm sóc cây lúa, rau màu vụ
mùa Thu Đông và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền
vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng
trong mùa khô, thực hiện các mô hình, dự án theo đúng quy định, tiến độ, kế
hoạch được giao. Tham gia tuyên truyền các mô hình khuyến nông phản ánh kịp
thời tình hình sản xuất và cách làm sáng tạo trong sản xuất nông, lâm nghiệp
nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Thực hiện 01 chuyên mục trên Đài
truyền hình và 03 tin, bài viết trên các Website (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia,
Sở Nông nghiệp, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình…),
thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông
nghiệp và hội chợ Nông nghiệp.
- Tập trung công tác chăm sóc làm cỏ, bón thúc, phòng trừ sâu bệnh, theo dõi,
thu thập các chỉ tiêu sinh trưởng của 150 giống lúa khảo nghiệm cơ bản, 9 giống
lúa khảo nghiệm sản xuất và 8 giống cây trồng cạn (ngô) vụ Mùa 2021 tại Trại sản
xuất giống cây trồng Lạc Sơn, hiện tại lúa sinh trưởng, phát triển tốt, không có sâu
bệnh hại.
- Tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc Đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu,
khai thác và phát triển nguồn gen Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis A. Chev.) tại
một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam. Tiếp tục công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết
quả các mô hình thuộc dự án Nông thôn Miền núi "Ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ để hỗ trợ xây dựng và phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi giúp
phục hồi sản xuất sau thiên tai, tạo sinh kế cho người dân tại huyện Đà Bắc, tỉnh
Hòa Bình". Theo tiến độ được phê duyệt.
- Chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch
bệnh Covid 19.
- Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện Bán thanh lý tài sản trên đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc Sở Nông
nghiệp&PTNT
- Đôn đốc các đơn vị trong ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được
giao tại kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển ngành năm 2021 và triển khai
trong năm; tham mưu tốt việc quản lý dự án đầu tư thuộc lĩnh vực có liên quan
đến ngành.
.- Duy trì tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo
theo quy định; Thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết của Lãnh đạo Sở; đôn
đốc Ban QLDA xây dựng và tu bổ các công trình nông nghiệp và PTNT đẩy
nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án đầu tư xây dựng do
Sở làm chủ đầu tư.
II. Công tác trọng tâm tháng 10/2021
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- Chủ động tham mưu hoàn thiện Dự thảo các Nghị quyết, Đề án của Ban
Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh theo Kế hoạch chỉ đạo điều hành năm 2021 của
Sở.
- Bám sát kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, vụ đông, kịp thời xây dựng
các văn bản tham mưu chỉ đạo sản xuất trồng trọt, phòng trừ các đối tượng sinh
vật gây hại trên cây trồng. Tiếp tục duy trì hệ thống bẫy đèn để hỗ trợ cho công
tác dự tính dự báo dịch hại cây trồng. Theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của các
loại dịch hại trên giống cây trồng nhập nội.
- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch
số 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ngày 22/12/2020, triển
khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021,
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Triển khai thực hiện công văn số 6315/VPUBNDNNTN ngày 6/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc kiểm soát
giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19. Triển khai các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; tập trung nguồn
lực kiểm soát bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tăng cường công tác giám sát,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Hướng dẫn các tổ chức,
cá nhân chuẩn bị các điều kiện để cấp chứng nhận vệ sinh thú y.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình; chủ động thu thập và nắm chắc thông tin; chú trọng
thanh tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật.
- Duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện
pháp quản lý chặt chẽ nguồn nước, hồ chứa; chủ động thực hiện điều tiết nước
tưới hợp lý, tiết kiệm phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, chủ động
phòng chống hạn hán vụ Đông Xuân 2021-2022. Thực hiện dự án duy tu, bảo
dưỡng đê điều năm 2021. Chỉ đạo về công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn
sàng hộ đê, chống lụt, bão năm 2021; xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực
cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.
- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng phân công
cán bộ, công chức, viên chức duy trì trực tại các trạm, cơ quan 24/24 giờ sẵn
sàng xử lý các tình huống khi cháy rừng xảy ra; đôn đốc các huyện, thành
phố thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; tiếp tục hoàn
thiện các nội dung dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn
2021-2025.
- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản trong tình
hình dịch bệnh Covid 19.
- Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thực hiện các quy hoạch, đề
án phát triển ngành, sản phẩm.
- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu
kế hoạch được giao trong năm 2021.
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- Tiếp tục 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.
- 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 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10
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 (Th30b).
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