Ký bởi: Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn
Email:
sonongnghiep@hoabinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hòa Bình
Ngày ký: 23.04.2019 15:35:12
+07:00

UBND TỈNH HOÀ BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 289/BC-SNN

Hoà Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 04
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
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 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 04 các lĩnh vực sản
xuất của ngành phát triển ổn định và đạt kết quả khả quan.
I. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 4/2019.
1. Trồng trọt và BVTV: Cơ bản hoàn thành diện tích gieo trồng vụ Chiêm
Xuân, trong đó diện tích lúa cấy 15,4 nghìn ha, vượt 1,4%KH; 18,6 nghìn ha,
ngô đạt 100% KH, trà sớm giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ; chính vụ 7 – 9 lá; muộn
mọc mầm – 3 lá; 3,1 nghìn ha lạc, đạt 100%KH trà sớm giai đoạn phân cành đâm tỉa; 7,5 nghìn ha sắn, đạt 83%KH diện tích trồng mới mọc mầm; 1,2 nghìn
ha dong giềng, vượt 0,16 %KH;.. Nhãn, vải ra hoa-đậu quả. Các địa phương
đang tích cực chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh trên lúa và cây trồng cạn.
Nhìn chung lúa và cây màu sinh trưởng và phát triển tốt, tiếp tục quản lý chặt
chẽ nguồn nước, điều tiết nước hợp lý để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
và phục vụ sinh hoạt của người dân.
1. Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 3/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Kế hoạch triển khai
thi hành luật Trồng trọt. Công văn số 398/SNN-TT&BVTV ngày 18/3/2019 V/v tăng cường chỉ đạo chăm sóc
lúa vụ Xuân 2019; Công văn số 525/SNN-TT&BVTV ngày 02/4/2019 V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo về
phát triển cây Sacha Inchi; Công văn số 91/TT&BVTV -BVTV ngày 8/4/2019, V/v chủ động phòng trừ rầy lưng
trắng, rầy nâu, bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ xuân 2019; CV số 648/SNN-TT&BVTV ngày 19/4/2019 về việc
tăng cường chỉ đạo, phòng chống chuột bảo vệ mùa màng; CV số 649/SNN-TT&BVTV ngày 19/4/2019 về việc
tập trung phòng trừ sâu, bệnh hại lúa v ụ xuân năm 2019; Công văn số 152/CCCN&TY-TY ngày 3/4/2019, V/v
đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn công bố hết bệnh DTLCP trên địa bàn xã Hợp Thanh, huyện Lương
Sơn, tỉnh Hòa Bình; Công văn số 156/CCCN&TY-TY, V/v đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn công bố
hết bệnh DTLCP trên địa bàn xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Công văn số 552/SNNCN&TY ngày 5/4/2019, về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh
Hòa Bình năm 2019; Công văn số 568/SNN-CNTY về việc tiêm vắc xin lở mồm long móng chương trình Quốc
gia đợt 1 năm 2019; Công văn số 569/SNN-CNTY ngày 9/4/2019 về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử
trùng phòng, chống dịch bệnh động vật; Công văn 539/SNN-TL ngày 04/4/2019 về việc tham gia ý kiến dự thảo
Phương án bảo vệ đập và quy trình vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Miền Đồi 1; Công văn Số 523/SNN-TL
ngày 02/4/2019, V/v đóng góp ý kiến dự thảo thay đổi Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tuyến đê Đà
Giang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Công văn bản số 544/SNN-TL ngày 04/4/2019, V/v về tăng cường
công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019; Công văn bản số 545/SNN-TL ngày
04/4/2019, V/v tiến độ sửa chữa các công trình khắc phục thiên tai kế hoạch năm 2018; Công văn số 584/SNNTL ngày 10/4/2019 v/v đảm bảo an toàn thi công công trình hồ Lọng sắng, xã Bao La, huyện Mai châu trước
mùa mưa lũ năm 2019; 542/SNN-TL ngày 04/4/2019; 546/SNN-TL ngày 04/6/2019 v/v đẩy nhanh tiến độ thi
công công trình hồ Khang Mời, xã Yên Mông, TP Hòa Bình và hồ Ban, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc trước mùa
mưa lũ 2019; Công văn số 640/SNN-PTNT ngày 18/4/2019 v/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch
chỉ đạo, triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong
năm 2019.
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2. Chăn nuôi - Thú y:
Công tác chăn nuôi trên địa bàn được duy trì, giá các loại sản phẩm chăn
nuôi tiếp tục giữ ổn định. Các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn có
đầu tư tái đàn tuy nhiên số lượng rất hạn chế; Giá các loại thịt gia cầm ổn định.
Theo báo cáo của các huyện và thành phố tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh hiện có:
Tổng đàn trâu 118,7 nghìn con, đàn bò 85,4 nghìn con, lợn 414 nghìn con, dê 52
nghìn con, đàn gia cầm trên 7,16 triệu con.
Trong tháng đã tổ chức tiêm phòng vắc xin các loại được 10.030 con trâu,
bò; 14.120 con lợn; 190.160 con gia cầm và 47.156 con chó. Kiểm dịch động vật
vận chuyển được 82.010 con trâu, bò và lợn; 2.143.375 con gia cầm; 3.008.406
quả trứng và 9.780 kg sản phẩm động vật. Kiểm soát giết mổ được 4.217 con
trâu, bò, lợn và 14.920 con gia cầm.
Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi như LMLM, THT, cúm gia cầm ổn
định; Các loại dịch bệnh khác như tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn,
Niucatxon, viêm thanh khí quản trên đàn gia cầm vẫn xảy ra nhỏ lẻ nhưng được
khống chế, không lây lan diện rộng. Đầu tháng 4/2019, có 02 trường hợp tử vong
do bệnh dại trong cùng một gia đình tại xóm Lộc Môn, xã Trung sơn, huyện
Lương Sơn; để chủ động trong công tác phòng, chống nh m ngăn ngừa, khống
chế bệnh dại, hạn chế thấp nhất số người bị tử vong do bệnh dại, Sở Nông
nghiệp và PTNT ban hành công văn số 552/SNN-CN&TY ngày 5/4/2019, về
việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn
tỉnh Hòa Bình năm 2019. Đã kiểm soát, không chế thành công và là tỉnh đầu tiên
công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Các chốt kiểm dịch động vật tạm thời duy trì hoạt động 24/24 giờ, kiểm
soát chặt chẽ các loại động vật, sản phẩm động vật chuyển ra, vào địa bàn, đảm
bảo an toàn sản xuất và phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân.
3. Thuỷ sản:
Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong ao, hồ nhỏ 2.681 ha; Số lượng
lồng nuôi cá hiện có 4.500 lồng. Sản lượng cá thu hoạch đạt 629 tấn, trong đó
sản lượng cá khai thác 155 tấn, sản lượng cá nuôi 474 tấn. 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 vùng hồ sông Đà tăng cường công tác quản lý Nhà nước về
lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Kiểm tra tình trạng khai thác thủy sản trái
phép và có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.
4. Lâm nghiệp:
Tính đến nay toàn tỉnh trồng được trên 1,8 nghìn ha rừng tập trung đạt
31% kế hoạch; Tiếp tục kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị hiện trường, cây
giống phục vụ trồng rừng và công tác thiết kế, lập dự toán các công trình
lâm sinh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2019. Các địa phương tiếp
tục gieo ươm, tích cực chăm sóc cây giống các loại, đảm bảo chất lượng;
Trong tháng đã khai thác khoảng 359 ha rừng tập trung với sản lượng trên
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19.237 m3, trên 16.000 Ster củi, 51,8 nghìn cây bương, tre, luồng...; 36 tấn
Măng; 6 tấn dược liệu.
Chủ động phối hợp tốt các ngành chức năng, các đoàn thể tuyên truyền
tới 18.984 lượt người trên địa bàn toàn tỉnh chủ động phối hợp với các ngành
chức năng có liên quan tiến hành tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành
vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.
5. Thuỷ lợi- PCLB; Nước sạch và vệ sinh MTNT
Tiếp tục đôn đốc các địa phương và công ty TNHH MTV KTCT thủy
lợi tăng cường công tác kiểm tra nguồn nước, điều tiết nước hợp lý đảm bảo
phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Hướng dẫn các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác
công trình thuỷ lợi thực hiện kế hoạch chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi đợt I
năm 2019;
Hướng dẫn huyện Lương Sơn trong hoàn thiện hồ sơ đối với tiêu chí số 3
về thủy lợi và chỉ tiêu 17.1 về nước sinh hoạt nông thôn; thực hiện nghiệm thu
đưa vào sử dụng 05 công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.
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 báo cáo để duy tu sửa chữa;
Phối hợp với các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng phương án chống
hạn; thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, điều tiết nước tiết kiệm,
hợp lý, chuẩn bị thiết bị, vật tư, dự phòng ngân sách huyện.
6. Phát triển nông thôn:
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.
Tham mưu văn bản trình về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế
hoạch tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định thành phố Hòa Bình hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Thành lập ban tổ chức Lễ
công bố và đón nhận Quyết định thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng nông thôn năm 2018.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các điểm dân cư bị ảnh
hưởng thiên tai. 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.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai giải
pháp để phấn đấu hoàn thành trước 01 năm thực hiện nhiệm vụ Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Đại hội Đảng
bộ tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn,
đôn đốc triển khai thực hiện theo quy định.
Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông
thôn về UBND các huyện, thành phố, đơn vị tham gia dạy nghề.
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Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi
xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2019-2020 và định hướng
đến năm 2030; tham gia diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ
sản phẩm OCOP quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và
PTNT tổ chức.
7. Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:
Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tổ chức 03 hội nghị phổ biến các
văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho 120 Hội viên hội nông
dân tại 02 huyện Cao Phong, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình; bồi dư ng
chuyên môn về phân bón cho 29 học viên là cán bộ nhân viên công ty Cổ phần
Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở 01 cơ sở
sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; 03 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
kinh doanh thuốc BVTV; 06 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;
xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV cho 01 công ty; hướng dẫn và xác
nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 67 người.
Phối hợp với Đài truyền hình VTV1 xây dựng phóng sự m thực cá Sông
Đà phát sóng trong chuyên mục Nông nghiệp sạch của Đài truyền hình Việt
Nam. Tham dự Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản vào chuỗi bán lẻ hiện đại tại
BigC cho các Hợp tác xã nông nghiệp các tỉnh phía bắc.
Hướng dẫn và thẩm định tiêu chí 17.8 cho 04 xã chuẩn bị về đích nông
thôn mới Trường Sơn, Tân Thịnh, Hợp Thanh, Hợp Hòa.
Kiểm tra lấy 03 mẫu phân bón và 10 mẫu hạt giống gửi đi phân tích kiểm
định chất lượng, kết quả 03/03 mẫu phân bón có chỉ tiêu độ ẩm vượt ngư ng
cho ph p không phù hợp với chỉ tiêu công bố; 03/10 mẫu hạt giống không đảm
bảo chất lượng công bố trên bao bì sản phẩm; xử phạt vi phạm hành chính đối
với 01 Công ty và 02 cá nhân với tổng tiền xử phạt là 4.575.000 đồng; kiểm tra
26 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, kết quả: 11 cơ sở xếp loại ; 14 cơ sở
loại B; 01 cơ sở loại C, tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở với
số tiền là 750.000 đồng; lấy 08 mẫu giò chả để tets thử nhanh, kết quả 08/08
mẫu đều âm tính với hàn the; 10 mẫu nông lâm thủy sản gửi đi kiểm định chất
lượng an toàn thực phẩm bao gồm: 04 mẫu giò; 04 mẫu chả; 02 mẫu thịt chua.
Kết quả phân tích đã có 06/10 mẫu bảo đảm an toàn với các chỉ tiêu phân tích;
04 mẫu còn lại đang chờ kết quả phân tích.
8. Lĩnh vực công tác chuyên môn khác của ngành
Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hệ thống khuyến nông cơ sở phối hợp với các
bên liên quan hướng dẫn nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ dịch hại cây
trồng, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; Tiếp tục triển khai thực hiện
các mô hình khuyến nông; duy trì các chuyên mục “Khuyến nông” phát trên
Đài truyền hình, sóng Phát thanh và Báo Hoà Bình.
Tập trung chăm sóc, theo dõi 120 giống lúa khảo nghiệm cơ bản, 20 giống
lúa khảo nghiệm sản xuất, sản xuất giống 3 ha lúa vụ xuân năm 2019; tiếp tục
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chăm sóc, nuôi dư ng tốt đàn lợn ngoại giống, nuôi vỗ đàn cá bố mẹ; sản xuất,
cung ứng cá giống các loại; Thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh tổng
hợp từ đàn gia súc, gia cầm; Tiếp tục sản xuất tinh lợn ngoại để cung ứng cho
người dân; tiếp tục triển khai các nội dung thuộc đề tài khoa học cấp tỉnh
"Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của bò lai (BBB
x Lai Sind) nuôi tại tỉnh Hòa Bình.
Trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn vốn thực
hiện chính sách phát triển sản xuất năm 2019; dự toán kinh phí thực hiện Kế
hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm năm 2019; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ
được giao tại Văn bản số 44/CTr-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về
chương trình Công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019. Tham mưu tốt việc
quản lý dự án đầu tư thuộc lĩnh vực có liên quan đến ngành. Triển khai các quy
hoạch ngành và tham gia ý kiến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quy
hoạch có liên quan. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xắp sếp các Công ty TNHH 2
thành viên, sớm đi vào tổ chức hoạt động SXKD.
Tổng hợp ý kiến tư vấn, phản biện, lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND
tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích liên kết
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thành công “Diễn đàn ứng
dụng khoa học công nghệ trong nuôi cá rô phi quy mô hàng hóa” tại tỉnh Hòa
Bình.
Tiếp tục bổ sung hồ sơ trình thẩm định đề cương nhiệm vụ Đề án xây dựng
bản đồ thổ như ng và phân hạng thích nghi đất sản xuất nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh.
Tiếp tục Triển khai thực hiện 04 dự án: Dự án “Đầu tư xây dựng Đường lâm
nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy,
Tân Lạc, Kỳ Sơn””; Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Hòa Bình”;
Chương trình: “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
vay vốn Ngân hành thế giới”. Dự án SNRM hoạt động thí điểm về REDD tại xã
Thanh Hối, huyện Tân Lạc. Đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch chiến
dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I năm 2019.
Tiếp tục thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết của Lãnh đạo Sở.
Duy trì tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo
theo quy định, xử lý và giải quyết 01 đơn kiến nghị.
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 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; Thẩm định kế hoạch giải ngân các dự án XDCB do Sở làm chủ đầu
tư; Duy trì tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo theo
quy định.
II. Tình hình triển khai Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019
của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
2019
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Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục tích
cực chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các
lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành đều thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra
(kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chi tiết nêu tại mục I.Tình hình sản xuất nông,
lâm nghiệp), một số kết quả chính:
- Đã ban hành Công văn số 640/SNN-PTNT ngày 18/4/2019 v/v đẩy nhanh
tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019.
- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông-Xuân, triển khai
Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu-vụ Mùa năm 2019. Tăng cường công tác quản lý
chất lượng vật tư nông nghiệp và triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt
(QĐ 530/QĐ-UBND ngày 19/3/2019).
- Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi
xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2019-2020 và định hướng
đến năm 2030; Phối hợp đề xuất danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019 – 2023; Triển
khai các quy hoạch ngành và tham gia ý kiến lĩnh vực quản lý nhà nước về công
tác quy hoạch có liên quan; Trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê
duyệt nguồn vốn thực hiện chính sách phát triển sản xuất năm 2019; dự toán
kinh phí thực hiện Kế hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2019;
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xắp sếp các Công ty TNHH 2 thành viên, sớm đi vào
tổ chức hoạt động SXKD. Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm
2019 và định hướng đến năm 2021.
- Tổng hợp ý kiến tư vấn, phản biện, lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND
tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích liên kết
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác CCHC, đề xuất danh mục TTHC thực hiện cung cấp
dịch vụ công ở mức độ 4 theo quy định.
III. Công tác trọng tâm tháng 05/2019
- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sản xuất vụ mùa, hè thu năm
2019; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tích cực chăm sóc lúa và các loại cây
trồng theo Quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn; Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ
sâu bệnh; Nắm bắt chắc cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng, phân vùng các giống
nhiễm, chủ động dự báo về tình hình sâu bệnh hại chính trong vụ hè thu, giúp cơ
sở phòng trừ hiệu quả ngay từ đầu vụ để đảm bảo an toàn cho sản xuất.
- Triển khai nguồn vốn thực hiện chính sách phát triển sản xuất năm 2019;
kinh phí thực hiện Kế hoạch xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2019
sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao
tại Văn bản số 44/CTr-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về chương trình
Công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019. Tham mưu tốt việc quản lý dự án
đầu tư thuộc lĩnh vực có liên quan đến ngành.
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- Tiếp tục hoàn hiện thẩm định đề cương nhiệm vụ Đề án xây dựng bản đồ
thổ như ng và phân hạng thích nghi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Triển khai Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình,
giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2030 sau khi được UBND tỉnh phê
duyệt. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh phương án, kế hoạch phối hợp với Bộ
Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu
vực phía bắc tại tỉnh Hòa Bình.
- Tham mưu dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh việc tái đàn, phát triển tổng đàn vật nuôi; Kiểm soát, phòng
ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn dịch bệnh vật nuôi. 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.
- Đôn đốc các địa phương chủ động triển khai chiến dịch tiêm phòng vụ
Xuân hè trên đàn gia súc, gia cầm; Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm
soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm cho người tiêu dùng. Duy trì hoạt động kiểm soát tại lò giết mổ
gia súc tập trung và các chợ đầu mối; tăng cường kiểm tra hoạt động tại các
chốt kiểm dịch động vật để kiểm soát các loại gia súc, gia cầm, sản phẩm
động vật lưu thông ra, vào tỉnh.
- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; Tiếp tục gieo
ươm và chăm sóc cây giống lâm nghiệp, cây ăn quả đảm bảo đủ giống phục vụ
kế hoạch trồng rừng.
- Điều tiết nước hợp lý, quản lý chặt chẽ nước các hồ đập, đảm bảo tích đủ
nước phục vụ sản xuất; nước sinh hoạt hợp vệ sinh cấp cho dân cư khu vực nông
thôn.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;
kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV, chất bảo
quản, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng; 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.
- Tích cực chuyển đổi diện tích lúa, mầu k m hiệu quả sang cây trồng có
giá trị kinh tế cao hơn; Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; Đẩy mạnh
thực hiện các quy hoạch, đề án phát triển ngành, sản phẩm.
- Gắn kết chặt chẽ việc sử dung nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc
các chương trình, dự án trên địa bàn nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu,
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới với thực
hiện nhiệm vụ, chương trình ưu tiên trong tái cơ cấu ngành tại địa phương.
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- Quản lý chặt chẽ, xử lý văn bản đi và đến đúng tối tượng, kịp thời; thường
xuyên cập nhật, theo dõi, tổng hợp thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhệm vụ UBND
tỉnh giao.
- Duy trì tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố
cáo; Thực hiện công tác cán bộ theo quy định.
- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp hoàn thành mục
tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2019.
- Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và của Bộ
Nông nghiệp và PTNT./.
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