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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp,
nông thôn quý I và mục tiêu nhiệm vụ quý II năm 2020
Thực hiện Công văn số 315/SKHĐT-THQH ngày 17/02/2020 của Sở kế
hoạch và Đầu tư, về việc triển khai thực hiện nhiêm vụ tính tăng trưởng kinh tế quí
1 năm 2020; Công văn số 314/KHĐT-THQH ngày 17/02/2020 của Sở kế hoạch và
Đầu tư, về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ quý II năm
2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm
vụ phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn quý I và mục tiêu nhiệm vụ quý II năm
2020 như sau:
I. Đánh giá tình hình thực hiện công tác quý I
1. Đặc điểm tình hình
Đầu vụ Xuân thời tiết khá thuận lợi cho việc thu hoạch cây trồng vụ Đông,
chuẩn bị làm đất gieo cấy lúa cũng như trồng màu vụ xuân năm 2020. Vào các ngày
24 và 25/01 các huyện/thành phố đều xuất hiện mưa, kèm mưa đá rải rác, một số
địa phương có lượng mưa vừa đến mưa rất to, nhưng mức độ ảnh hưởng của thiên
tai đối với sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của nhân dân không đáng kể chỉ
làm hư hại khoảng 70 ha rau màu tại các địa phương mức độ thiệt hại dưới 30%.
Nhìn chung trong vụ tiến độ sản xuất được đảm bảo, lúa và cây màu sinh trưởng,
phát triển tốt, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ổn định.
Sau khi mưa to, tại khu vực tổ 3 - Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình
đã xuất hiện hố sụt lún làm ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực và một lượng
nước lớn kèm bùn đất đã tràn vào một số hộ dân bên dưới taluy âm của khu vực
này. Cơ quan thường trực phòng chống thiên tai đã kịp thời nắm bắt tình hình, triển
khai lực lượng điều tiết giao thông và hỗ trợ sơ tán hộ dân tới nơi an toàn. Các đơn
vị chức năng cũng đã khẩn trương khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông qua
khu vực. Đến thời điểm ngày 26/01/2020, giao thông qua khu vực đã thông suốt và
các hộ dân cũng đã quay trở lại nơi ở cũ.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân1, Quyết định của UBND, Sở Nông
nghiệp và PTNT đã ban hành các Văn bản2 chủ động phối hợp với các ngành liên
1 Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình , về việc Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hòa Bình, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
2 Công văn số 166/SNN-TT&BVTV ngày 07/02/2020 về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng
trên đất trồng lúa giai đoạn 2017-2020 và lập kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030, Công
văn 64/SNN-TT&BVTV, ngày 14/01/2020 v/v chủ động phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô vụ Xuân-Xuân Hè
2020; Công văn 65/SNN-TT&BVTV, ngày 14/01/2020 v/v tăng cường phòng, trừ chuột bảo vệ sản xuất; Công văn
93/SNN-TT&BVTV, ngày 17/01/2020 v/v tăng cường công tác phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ.

quan, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các biện pháp cach tác kỹ
thuật; Phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; Các địa phương chủ động chuyển
đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả kinh tế hơn, sử
dụng tiết kiệm nguồn nước; Tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp, đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Tổ chức tốt công tác phòng chống cháy rừng, kế
hoạch trồng cây xuân Canh Tý năm 2020, vv..., đã ban hành Văn bản số 56/SNNKHTC ngày 13/01/2020, v/v kiểm tra tình hình sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2020
trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Kết quả cụ thể như sau:
3. Kết quả thực hiện sản xuất nông nghiệp và thủy sản
Ước đến hết tháng 3, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh toàn ngành đạt
2,21 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ (nông nghiệp 1,84 nghìn tỷ đồng,
lâm nghiệp 304 tỷ đồng, thủy sản 64 tỷ đồng; tốc độ tăng tương ứng 3,3%, 4,5%,
6%). Giá trị tăng tập trung vào các sản phẩm: mía ăn tươi tăng 6,3%, cam V2 tăng
4,3%, cam đường canh tăng 3,1%; gia cầm tăng 10,1%, sản lượng thủy sản nuôi
trồng tăng 6,6%, gỗ và lâm sản tăng 5,6%; Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy
sản cả năm 2020 được giao 19,6%.
3.1. Phát triển ngành nông nghiệp
3.1.1 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Tính đến hết quý I toàn tỉnh gieo trồng được 15,4 nghìn ha lúa, đạt 100% kế
hoạch, làm cỏ được 9,5 nghìn ha, đạt 62 % diện tích, trồng các loại cây mầu như:
17,5 nghìn ha ngô, đạt 95,6% KH; Lạc 3,2 nghìn ha đạt 100 % KH; Khoai Lang 1,7
nghìn ha đạt 100% kế hoạch, Sắn 4,5 nghìn ha đạt 54,2% kế hoạch..., Rau, đậu các
loại 5,5 nghìn ha, đạt 100% KH,..... Diện tích mía cho thu hoạch 3,4 nghìn ha, sản
lượng 23,4 nghìn tấn, tăng 1,3 nghìn so cùng kỳ; Diện tích cây ăn quả có múi cho
thu hoạch trên 1 nghìn ha, sản lượng 24.435 tấn tăng 910 tấn so cùng kỳ (sản
lượng cam V2 là 16.060 tấn tăng 660 tấn so cùng kỳ, cam đường canh 8.375 tấn,
tăng 250 tấn so cùng kỳ). Các địa phương đang tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón
phân cho lúa cũng như cây trồng cạn, nhìn chung lúa và cây màu, cây ăn quả có
múi sinh trưởng và phát triển tốt, tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết
Công văn 66/SNN-TT&BVTV, ngày 14/01/2020 v/v sản xuất thử giống lúa Sumo vụ Xuân 2020. Công văn số
27/TT&BVTV-BVTV ngày 03/02/2020 về chủ động phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa vụ Xuân 2020; Công văn
214/SNN-TT&BVTV, ngày 14/02/2020 v/v tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc BVTV trên lưu vực hồ
chứa nước; Ngày 7/01/2020 Sở nông nghiệp đã ban hành Công văn số 26/SNN-CNTY về việc tăng cường quản lý
công tác Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán; Công văn
số 28/SNN-CNTY ngày về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau tết Nguyên đán
Canh Tý; Công văn số 29/SNN-CNTY về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh
động vật. Thời gian thực hiện từ ngày 15/01/2020-15//02/2020; Công văn số 06/SNN-TL ngày 02/01/2020 về việc
về việc thực hiện phương án khắc phục nạo vét khơi thông dòng chảy suối Gạo, suối Cái, Công văn 131/SNN-TL
ngày 03/02/2020 về chủ động điều tiết nước hợp lý, phù hợp với kế hoạch sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ
Xuân năm 2020;Công văn số 111/SNN-PTNT ngày 21/01/2020, về việc Đề xuất phân bổ vốn đầu tư năm 2020
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1), Công văn số 117/SNN-PTNT ngày 21/01/2020 về
việc đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt
1)
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nước hợp lý để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ sinh hoạt của
người dân.
3.1.2 Chăn nuôi và Thú y
Tổng đàn trâu 119 nghìn con, đàn bò 86,2 nghìn còn; 439 nghìn con lợn; 52
nghìn con dê; 7,6 triệu con gia cầm. Tính đến nay dịch tả lơn Châu Phi xuất hiện
trên địa bàn tỉnh còn 03/10 đơn vị còn có dịch tả lợn Châu Phi là Thành phố Hòa
Bình, huyện: Lương Sơn, Yên Thủy, tiêu hủy 58 con với tổng trọng lượng là 2.235
kg. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp
với UBND các huyện, thành phố tập trung hướng dẫn bà con nông dân phòng
chống Dịch bệnh DTLCP trên đàn vật nuôi, tập trung triển khai quyết liệt các
giải pháp phòng, chống dịch rét cho gia súc, gia cầm khi có những đợt rét bất
thường có thể xảy ra.
Giá thịt lợn hơi ổn định trong quý I, sau tết nguyên đán các địa phương, các
chủ trang trại, gia trại, các doanh nghiệp đang tích cực tái đàn và tăng trưởng đàn. Các
nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh sản xuất ổn định bao gồm:
Công ty TNHH Tuấn Minh đang hoạt động với công suất 50.000 tấn/năm, Công ty
Jafacomfeed với công suất 400.000 tấn/năm, nhà máy thức ăn chăn nuôi Đồng
Tiến công suất 25.000 tấn/năm, nhà máy thức ăn TONGWELvới công suất mỗi
nhà mày từ 25-70 nghìn tấn/năm.
Trong quý I ước tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm trên 544
nghìn liều, trong đó: 5,1 nghìn liều Lở mồm long móng cho trâu,bò, dê; 35 nghìn
liều cho đàn lợn; 504 nghìn liều cho đàn gia cầm. Kiểm dịch động vật vận chuyển
được trên 280,2 ngìn con lợn giống và lợn thương phẩm; 8,4 triệu con gia cầm
giống và gia cầm thương phẩm; trên 2 triệu quả trứng. Kiểm soát giết mổ động vật
được 5,6 nghìn con trâu, bò, lợn; 45 nghìn con gia cầm.
3.1.3. Thuỷ sản
Toàn tỉnh hiện có 2,7 ha ao hồ nhỏ, hồ chứa; 4,6 nghìn lồng cá, 43 trang trại
và HTX nuôi trồng thủy sản (trong đó có 13 cơ sở chuyên nuôi thủy sản, 30 cơ sở
kết hợp nuôi thủy sản). Tổng sản lượng cá thu hoạch trong quý ước đạt 2.626 tấn,
trong đó sản lượng cá khai thác 375 tấn, sản lượng cá nuôi 2.251 tấn. Các cơ sở
sản xuất giống của tỉnh trong quý đã sản xuất được 6 triệu con giống cá các loại để
phục vụ nhu cầu của người sản xuất trong tỉnh, các cơ sở nuôi trồng thủy sản đang
tích cực 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 cho vụ sản xuất tới. Công tác thanh
tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tiếp tục tăng cường đã hạn chế khai thác thủy sản
bằng chất nổ, xung điện, chất độc, nguồn lợi thủy sản trên hồ được bảo vệ và phát triển.
3.2. Lâm nghiệp, Kiểm Lâm
Tính hết quý I năm 2020 toàn tỉnh trồng được trên 200 nghìn cây phân tán và
cây ăn quả các loại; Các địa phương tiếp tục gieo ươm, tích cực chăm sóc cây giống
các loại, đảm bảo chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2020; Khai thác 230
ha rừng trồng tập chung, sản lượng 488 nghìn m3 gỗ; 31,3 nghìn Ste củi; khai thác
cây phân tán được 497 m3; 56,3 nghìn cây Bương, tre, luồng; 02 tấn nhựa thông;
18,6 nghìn lá Dong; Măng tươi 2,3 tấn măng, 25 tấn dược liệu...; 188 cơ sở chế
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biến lâm sản trong đó: 38 tổ chức, doanh nghiệp và 150 cá nhân, hộ gia đình; các
cơ sở đã nhập 2.719,3 m3 với tổng giá trị là 18.122 triệu đồng; xuất ra 15.016,88 m3
với tổng giá trị là 38.489 triệu đồng
Công tác bảo vệ rừng được tăng cường, lực lượng kiểm lâm phối hợp với
các đơn vị hữu quan bám sát địa bàn và tiến hành kiểm tra phát hiện, xử lý 12 vụ
vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 6 vụ so với cùng kỳ). Trong đó vi phạm quy định
về quản lý, sử dụng rừng 02 vụ; phát triển rừng, bảo vệ rừng 01 vụ; quản lý lâm
sản 9 vụ. Tổ chức tuyên truyền tới 27 nghìn lượt người góp phần nâng cao nhận
thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý
bảo vệ rừng.
3.3. Công tác thuỷ lợi, PCLB và nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn
Tiếp tục đôn đốc các địa phương, công ty TNHH một thành viên khai thác
công trình thủy lợi tăng cường công tác quản lý, chủ động điều tiết nước tưới hợp lý
phù hợp với tiến độ sản xuất bảo đủ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; Xây
dựng phương án chống hạn vụ xuân 2020; Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kịp thời
phát hiện các sự cố, hư hỏng và kịp thời khắc phục để bảo vệ công trình thuỷ lợi; đảm
bảo thời vụ, cung cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.
Công tác kiểm tra các tuyến đê cấp III và các cống dưới đê Đà Giang, đê
Quỳnh Lâm, đê Ngòi Dong thường xuyên kịp thời, ngăn chặn các vi phạm Luật đê
điều, phát hiện các sự cố, hư hỏng và kịp thời khắc phục phục vụ sản xuất.
3.4. Phát triển nông thôn
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn các huyện và thành phố triển khai thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2020, để
các xã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.
Tiếp tục rà soát tình hình hoạt động về hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác và
kinh tế trang trại. Tiếp tục triển khai kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) năm 2020 theo kế hoạch.
Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các điểm dân cư
bị ảnh hưởng của thiên tai và có nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng đặc biệt
khó khăn cần bố trí sắp xếp ổn định dân cư và giám sát, đôn đốc kiểm tra việc triển
khai các dự án bố trí dân cư đang triển khai để đảm bảo việc di chuyển các hộ dân
đến nơi ở mới an toàn trước mùa mưa lũ; phân bổ và xây dựng dự toán thực hiện
chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020. Phối
hợp với Sở Lao động- TBXH phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện hỗ trợ phát
triển sản xuất, đa dạng sinh kế thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững năm 2020; hướng dẫn cho đồng bào vùng dân tộc phát triển sản xuất theo
định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng công tác chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng
sản xuất hàng hóa.

4

3.5. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Tổ chức bồi dư ng chuyên môn và triển khai các hoạt động thông tin, truyền
thông về an toàn thực phẩm. 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. Hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy
sản treo băng Zon tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước,
trong và sau dịp Tết nguyên Đán. Hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện an toàn thực phẩm cho 06 cơ sở; xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho
51 người, đối tượng là chủ cơ sở và người sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản;
đăng ký cho 09 doanh nghiệp tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn
thực phẩm; Lấy 10 mẫu nông lâm thủy sản ( o gồm 02 m u th t l n; 02 m u thủy
sản tươi; 03 m u r u; 03 m u quả ) gửi đi phân tích kiểm định chất lượng, an toàn
thực phẩm, hiện đang chờ kết quả phân tích.
Kiểm tra đột xuất 03 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, kết quả:
đã xử lý vi phạm hành chính 02 cơ sở do không lưu giữ hồ sơ truy xuất nguồn
gốc sản phẩm; 02 cơ sở sử dụng phụ gia thực phẩm vượt mức tối đa cho phép.
Kiểm tra liên ngành về TTP được 12 cơ sở (trong đ 02 cơ s sản u t
nông lâm thủy sản, 08 cơ s inh o nh th c ph m, 02 cơ s inh o nh ch v
ăn uống , phát hiện 02 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
với tổng số tiền là 8 triệu đồng; tham gia phối hợp với ngành Công thương, ngành
Y tế kiểm tra được 07 Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tuyến huyện và 45 cơ sở (
trong đ 20 cơ s inh o nh ch v ăn uống; 18 cơ s inh o nh th c ph m;
0 cơ s sản u t th c ph m , kết quả phát hiện 03 cơ sở vi phạm các quy định
của pháp luật, xử lý vi phạm 03 cơ sở với tổng tiền là 2,7 triệu đồng
3.6. Lĩnh vực khác của ngành
Chỉ đạo, đôn đốc hệ thống khuyến nông cơ sở phối hợp với các bên liên quan
hướng dẫn nông dân gieo cấy, chăm sóc lúa vụ chiêm xuân, tích cực làm cỏ và bón
thúc giai đoạn đẻ nhánh cho lúa trên những diện tích đã cấy, cây màu; phòng chống
dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các mô hình
trình diễn và công tác đào tạo nghề; Tiếp tục duy trì đều đặn các chuyên mục
“Khuyến nông” phát trên Đài truyền hình, sóng Phát thanh và Báo Hoà Bình.
Tăng cường kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón,
thuốc trừ sâu, vv... ở các cơ sở sản xuất; tiếp tực triển khai công tác khảo nghiệm
cơ bản các giống lúa vụ xuân 2020 tại các trại sản xuất lúa; tiếp tục 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 thực hiện các 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”.
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Thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết của Lãnh đạo Sở; Tổ chức
phát động thi đua và xây dựng quy chế thi đua của Khối thi đua các đơn vị thuộc
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; Duy trì tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư
khiếu nại, tố cáo theo quy định.
II. Công tác trọng tâm Quý II
Tiếp tục tăng cường các biện pháp chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn chăm
sóc, bón phân và thâm canh cây lúa, cây màu đúng quy trình kỹ thuật; Thực
hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn, tưới nước tiết kiệm và hiệu qu ả. Đẩy
mạnh việc gieo trồng các cây màu để đảm bảo thời vụ đặc biệt với những diện
tích đất lúa chuyển sang trồng các cây màu. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự
báo phòng trừ sâu bệnh hại, chuột hại, chỉ đạo hệ thống khuyến nông viên cơ
sở tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân phòng chống sâu bệnh, chă m
sóc lúa, màu; sử dụng nước tiết kiệm phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Chuẩn bị
các điều kiện để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè thu - vụ mùa
năm 2020.
Đánh giá kết quả thực hiện đến năm 2020 và xây dựng Đề án Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp và PTNT gắn với xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến
đổi khí hậu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng
cường kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; duy
trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả các chốt kiểm dịch; thực hiện tốt công tác
tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh việc tái đàn, phát triển tổng đàn
vật nuôi; 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, đề phòng dịch bệnh bùng phát và
lây lan. 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.
Tăng cường kiểm tra các công trình thuỷ lợi để nhanh chóng phát hiện
những sự cố, có biện pháp khắc phục sửa chữa; triển khai chiến dịch toàn dân làm
thuỷ lợi đợt I và công tác phòng chống lũ bão năm 2020, kiểm tra sửa chữa các công
trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ. Tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình
thuỷ lợi, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm hành lang bảo vệ đê.
Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm
sóc rừng, phòng chống cháy rừng; kiểm tra, thanh tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý
các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; Hướng dẫn giám sát
thực hiện các hoạt động khai thác lâm sản. Đôn đốc đơn vị, các dự án khẩn
trương xúc tiến công tác thiết kế dự toán các hạng mục công trình lâm sinh kế
hoạch năm 2020 và tăng cường chăm sóc cây giống để khi thời tiết thuận lợi
tiến hành trồng rừng đảm bảo tỷ lệ sống cao.
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Đôn đốc, tổng hợp, đề xuất kế hoạch thực hiện các chính sách thuộc lĩnh
vực nông nghiệp đã được ban hành, đánh giá kết quả thực hiện, tham mưu chỉ đạo đẩy
mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT gắn với xây dựng
nông thôn mới. Tiếp tục triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm
2020 theo kế hoạch. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, khảo sát các
làng nghề trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn thủ tục các làng đủ điều kiện được công
nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.
Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; Thu hút doanh nghiếp đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn; Khâu nối tiêu thụ nông sản cho người sản xuất nhất
là sản phẩm thuộc chương trình ưu tiên trong tái cơ cấu ngành.
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. Triển khai
có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình.
Chủ động thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp hoàn thành mục tiêu,
chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020.
Tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, giám sát chất
lượng công trình XDCB thuộc ngành Nông nghiệp PTNT đảm bảo chất lượng,
tiến độ; Duy trì lịch tiếp dân theo quy định và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu
tố của công dân; thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết của lãnh đạo Sở.
Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và của Bộ
Nông nghiệp và PTNT.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành nông
nghiệp, nông thôn quý I và mục tiêu nhiệm vụ quý II năm 2020./.
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