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UBND TỈNH HOÀ BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Hoà Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2020
Số 404 /BC-SNN

BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 6
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020
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 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 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 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 6 các lĩnh vực sản
xuất của ngành phát triển ổn định.
I. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 6/2020.
1. Trồng trọt và BVTV: Chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi
khẩn trương thu hoạch nhanh diện tích lúa đã chín. Thu hoạch đến đâu làm đất
ngay đến đó để hạn chế sâu bệnh chuyển vụ. Hạn chế tối đa việc đốt rơm rạ, cần
sử dụng làm chất độn chuồng, phân ủ hay vùi xuống ruộng để trả lại dinh dưỡng
cho đất. Chuẩn bị đủ vật tư, phân bón phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ hè thu (chú ý
đủ lượng phân hữu cơ). Các địa phương thu hoạch xong cây lúa và tiếp tục thu
hoạch câu mầu vụ Chiêm xuân; tập trung làm đất, gieo trồng vụ Mùa hè thu; thu
hoạch các cây màu: ngô trên 3,2 nghìn ha đạt 17,4% diện tích, lạc 700 ha, đạt
21,8% DT, khoai lang 1,5 nghìn ha đạt 88% diện tích, rau đậu các loại trên 3,5
nghìn ha đạt 62,5% diện tích....., diện tích làm đất lúa trên 10 ngàn ha, đạt 45,8%
KH, mạ gieo trên 120 tấn. Cây ăn quả có múi phát triển tốt, diện tích kinh doanh
phát triển quả, diện tích kiến thiết ra lộc phát triển, nhãn, vải đậu quả, phát triển
quả. Cơ quan chuyên môn đã tích cực phối hợp với các đia phương chỉ đạo,
hướng dẫn người sản xuất tăng cường các biện pháp phòng trừ bệnh để không ảnh
hưởng nhiều đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây trồng.
2. Chăn nuôi - Thú y: Tình hình phát triển chăn nuôi trên địa bàn được
duy trì, giá các sản phẩm chăn nuôi tiếp tục giữ ổn định. Giá gia cầm giảm,
1. Công văn số 1039/SNN-TT&BVTV ngày 02/6/2020; Công văn số 1038/SNN-TT&BVTV ngày
02/6/2020; Công văn số 1026/SNN-TT&BVTV ngày 29/5/2020; Công văn số 789/SNN-CNTY ngày 22/5/2020;
công văn số 1042/SNN-CNTY ngày 06/6/2020; Công văn số 967/SNN-TL ngày 21/5/2020; Công văn số
979/SNN-TL ngày 22/5/2020; Công văn số 1005/SNN-TL ngày 26/5/2020; ngày 29/5- 3/6 Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 944/SNN-TL ngày 29/5/2020; Công văn số 1025/SNN-TL ngày
29/5/2020; Công văn số 1047/SNN-TL ngày 03/6/2020; Công văn số 1048/SNN-TL ngày 03/6/2020; Công văn số
1049/SNN-TL ngày 03/6/2020.
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giá lợn hơi tăng giao động khoảng 95.000 đồng/1 kg. Các trang trại, gia trại
chăn nuôi lợn có quy mô lớn có đầu tư tái đàn tuy nhiên số lượng rất hạn chế.
Dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ ngày
01/01/2020 đến ngày 8/6/2020 bệnh Dịch tả Châu Phi vẫn xảy ra tại một số xã;
tổng số lợn ốm chết phải tiêu hủy là 965 con, trọng lượng tiêu hủy là 31,5 tấn.
Hiện tại còn 9 xã chưa qua 30 ngày đó là: xã Yên Trị, thị trấn Hàng Trạm, xã
Đoàn kết của huyện Yên Thủy; xã Tú Lý, xã Hiền Lương, xã Vầy Nưa, xã Cao
Sơn, xã Trung Thành và Thị trấn Đà Bắc của huyện Đà Bắc. Còn 05 xã đã qua 30
ngày nhưng chưa làm thủ tục công bố hết dịch đó là: xã Bắc Phong, Tân Phong
(nay là xã Hợp Phong), Bình Thanh của huyện Cao Phong; xã Phú Lai của huyện
Yên Thủy; xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc. Dịch bệnh DTLCP vẫn đang diễn biến
rất phức tạp trong cả nước và trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT thường
xuyên báo cáo Chi cục Thú y vùng I, Cục Thú y để xin ý kiến chỉ đạo, triển khai
các biện pháp chống dịch theo quy định.
Các loại dịch bệnh như Tụ huyết trùng, Dịch tả cổ điển, Phó thương hàn
trên lợn; Niu - cát - xơn, 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. Theo số liệu Cục
Thống kê đến ngày 28/02/2020 tổng đàn trâu 116 nghìn con, đàn bò 84,3 nghìn
con, lợn 440 nghìn con, dê 51,2 nghìn con, đàn gia cầm 8 triệu con. Các địa
phương tăng cường công tác tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, vệ sinh chuồng
trại chăn nuôi. 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.
Kiểm dịch động vật cho 12,7 nghìn con trâu, bò, lợn; 3,3 triệu con gia cầm; 3
triệu quả trứng.
3. Thuỷ sản: Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định; cả tỉnh hiện có 2,7
nghìn ha nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ và 4,7 nghìn lồng cá. Sản lượng cá thu
hoạch 818 tấn trong đó sản lượng cá khai thác 270 tấn, sản lượng cá nuôi 548 tấn.
Hiện toàn tỉnh có 32 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản (Trong đó 13 cơ sở
chuyên nuôi thủy sản, 19 cơ sở hoạt động nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy
sản).
Tình hình dịch bệnh thủy sản ổn định, công tác thanh tra - bảo vệ nguồn lợi
thủy sản tiếp tục được tăng cường để 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: Tính hết tháng 6 trồng được trên 4,8 nghìn ha tập trung, đạt
86% KH, tăng 1,3 nghìn ha so với tháng trước; khai thác 1,2 nghìn ha rừng trồng
tập trung, 73,8 nghìn m3 gỗ, 20 nghìn Ste củi, khai thác cây phân tán được 696
m3, 188,4 nghìn cây luồng, giang, nứa...; 34,5 tấn măng; 10,3 tấn dược liệu, 200
kg nấm, 45 lít mật ong.. 188 cơ sở chế biến lâm sản (38 tổ chức, doanh nghiệp và
150 cá nhân, hộ gia đình). Trong tháng các cơ sở đã nhập 33 nghìn m3 với tổng giá
trị 31,3 tỷ đồng; xuất ra 20 nghìn m3 với tổng giá trị là 40 tỷ đồng đồng.
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Tiếp tục phối hợp với với chính quyền địa phương phân công cán cán bộ
kiểm lâm trực 24/24 giờ tại cơ quan, các trạm quản lý và bảo vệ rừng, vv..., sẵn sàng
xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng; phát
hiện, ngăn chặn, huy động lực lượng ứng cứu và tham gia chữa cháy kịp thời. Tổ
chức tuyên truyền 13,4 nghìn lượt người về Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên
quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, kiểm tra đã phát hiện bắt giữ,
xử lý 8 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 2 vụ so với tháng 5),trong đó 5 vụ vi
phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng; 3 vụ vi phạm quy định về phát
triển rừng, bảo vệ rừng, đã xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ.
5. Thuỷ lợi – PCLB; Nước sạch và vệ sinh MTNT: Đôn đốc các huyện,
thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tăng cường công tác
quản lý khai thác công trình thủy lợi, tăng cường các biện pháp phòng chống hạn
cuối vụ; Đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ; Duy trì thường
xuyên chế độ tuần đê, kiểm tra các tuyến đê cấp III và các cống dưới đê (Đà
Giang, Quỳnh Lâm, 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 Hòa Bình và các vùng
lân cận trong tỉnh. Tiếp tục rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động các công trình
nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thi công xây dựng công
trình Cấp nước sinh hoạt các xóm Mỵ Thanh, Phố Mỵ, Ba Giang, xã Mỵ Hòa
huyện Kim Bôi theo quy định. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mùa
mưa bão năm 2020; các công trình thủy lợi, đê, kè, cống được kiểm tra, tu sửa
đảm bảo an toàn mùa mưa bão.
Do ảnh hưởng của mưa giông kèm lốc xóay chiều ngày 01/6/2020 trên địa
bàn các huyện: Cao Phong, Kim Bôi đã làm hư hỏng nhà ở, hoa màu và một số
công trình công cộng, cụ thể như sau:
Thiệt hại về người: 1 người chết và 2 người bị thương nặng tại xóm Bưng
1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong do giông lốc tốc mái tôn bay vào người
Thiệt hại về nhà ở: 108 nhà ở thiệt hại: Huyện Cao Phong: 25 nhà bị tốc
mái hư hỏng trên 70%. Huyện Kim Bôi: 83 nhà bị hư hỏng tốc mái, có nhà bị tốc
mái tôn với diện tịch 150m2 bay xa 50m và một số công trình hư hỏng.
6. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và VSATTP: Tổ chức
1 lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV cho 25 cá nhân có nhu cầu; phổ biến
quy chế và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận M t ong
nh và
cá ng
nh 58 người là các hộ nuôi ong và nuôi trồng thủy sản trên
địa bàn tỉnh Hòa Bình; phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
cho 20 người hộ kinh doanh thịt lợn trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ thịt lợn; cấp 5
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, xác nhận kiến thức an toàn thực
phẩm cho 23 cơ sở trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất; cấp 12 giấy chứng
nhận quyền sử dụng nhãn hiệu á ng ; 15 giấy chứng nhận quyền
sử dụng nhãn hiệu " t ong
nh".
Cấp 4 giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV; 1 giấy xác nhận nội dung
quảng cáo công ty thuốc BVTV; 3 giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh; 4 giấy đủ
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điều kiện vệ sinh thú y; 4 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuốc
thú y. Đăng ký 3 doanh nghiệp/HTX tham gia quảng bá, giới thiệu và bán sản
phẩm tại chợ phiên nông sản hữu cơ và sản xuất theo hướng hữu cơ tại Big C
Thăng Long Hà Nội.
Lấy 57 mẫu nông lâm thủy sản để phân tích kiểm định chất lượng an toàn thực
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phẩm . Kết quả 8/46 mẫu vi phạm chỉ tiêu phân tích (0 m u mu i ăn ột c nh 0
gi ụ 0 chả
02 m u chả cá); 11 mẫu còn lại đang chờ kết quả phân tích. Kiểm
tra 18 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, kết quả 17/18 cơ sở chấp hành tốt các
quy định của pháp luật,1 cơ sở ngừng hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp.
7. 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.
Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao
động nông thôn năm 2020. 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.
Tiếp tục thẩm định hồ sơ, xác nhận mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới của xã
Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và
nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã
khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 theo
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Bổ sung
kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện Yên Thủy năm 2020; hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã,
huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện trình Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành
Tập trung rà soát, bổ sung danh sách xã đã có quyết định phê duyệt công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới và ghi chú những xã có sự thay đổi sau sắp xếp
hành chính (lên phường/thị trấn, chia tách/sáp nhập...) gửi văn phòng Điều phối
nông thôn mới Trung ương.
Tham mưu đề xuất phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2020 đợt 2. Hoàn thiện hồ sơ
huyện Lương sơn đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
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.
8. Lĩnh vực công tác chuyên môn khác của ngành
Chỉ đạo, đôn đốc hệ thống khuyến nông cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, hướng dẫn, đôn đốc nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và
các loại cây trồng, bảo vệ cây lâm nghiệp mới trồng, phòng trừ bệnh cho gia súc,
gia cầm, thủy sản; Tuyên truyền vận động người dân tăng cường công tác phòng
2

bao gồm: 1 mẫu thịt lợn, 6 mẫu thủy sản, 1 mẫu thịt gà, 10 mẫu rau, 4 mẫu giò, 2 mẫu đậu phụ, 3 mẫu nước chấm, 8
mẫu muối, bột canh, 4 mẫu đường, 6 mẫu cà phê, 5 mẫu chả cá, 3 mẫu xúc xích, 2 mẫu nem chua, 1 mẫu chả bò, 1 mẫu chả
mực
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chống cháy rừng; Duy trì đều đặn các chuyên mục khuyến nông phát trên đài
truyền hình, trên sóng phát thanh và báo Hoà Bình;
Tập trung thu hoạch và đánh giá khr năng của 132 giống lúa khảo
nghiệm cơ bản, 22 giống lúa khảo nghiệm sản xuất, 10 giống khảo nghiệm
cây trồng cạn (các giống ngô) vụ Xuân năm 2020 tại Trại sản xuất giống cây
trồng Lạc Sơn; tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng 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 thực hiện
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 nu i giúp phục hồi
sản xuất sau thiên tai, tạo sinh kế cho người dân tại huyện
ắc, tỉnh Hòa Bình"
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”.
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 324/CTr-UBND
ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về chương trình Công tác trọng tâm của UBND
tỉnh năm 2020. Tham mưu tốt việc quản lý dự án đầu tư thuộc lĩnh vực có liên
quan đến ngành.
Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và phân hạng thích
nghi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác CCHC, rà soát
nội dung thực hiện Chế độ báo cáo theo quy định tại NĐ 09/2019/NĐ-CP ngày
24/01/2019 của Chính phủ. Ban hành Kế hoạch triển khai NĐ 09/2019/NĐ-CP
ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà
nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 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.
II. Tình hình triển khai Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 10/01/2020
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
2020
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp
các sở, ngành các huyện thành phố 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, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030.
Tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện và tích hợp các quy hoạch ngành đã
phê duyệt theo quy định.
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Chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15NQ/TU ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi
bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm
2030; Báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và
Phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí
hậu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phối hợp, đề xuất ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện của tỉnh Hòa Bình.
Tiếp tục triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm có giá trị cao phù
hợp với điều kiên biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái, phát huy lợi thế so
sánh của từng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo vườn tạp thành
những vườn cây có giá trị cao. Khuyến khích áp dụng công nghệ cao, công nghệ
sinh học; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi
giá trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP). Đề xuất các giải pháp khuyến khích tập trung ruộng đất, tạo điều kiện
thuận lợi cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy
mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nhất việc truy xuất nguồn
gốc sản phẩm.
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
Đẩy mạnh công tác CCHC, đề xuất danh mục TTHC thực hiện cung cấp dịch
vụ công ở mức độ 4 theo quy định. Các lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành
đều thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra.
III. Công tác trọng tâm tháng 7 năm 2020.
Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu
bệnh trên các loại cây trồng; Chuẩn bị tốt các điều kiện, vật tư nông nghiệp triển
khai sản xuất vụ mùa, vụ hè thu theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà
nước đối với các giống cây trồng nhập nội; Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh giống thực hiện nghiêm các quy định về nhập nội, khảo nghiệm, sản xuất
thử giống cây trồng, vv...
Tiếp tục tập trung cao độ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
và các loại dịch, bệnh trên đàn vật nuôi; phòng, chống bệnh dại theo tinh thần chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh nhằm
khống chế và dập tắt không để dịch bệnh lây lan.
Chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai tiêm phòng bổ sung các loại vắc
- xin vụ xuân hè trên đàn gia súc, gia cầm để chủ động tạo miễn dịch cho đàn vật
nuôi trên toàn tỉnh, 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. Duy trì hoạt động
kiểm soát tại lò giết mổ gia súc tập trung, 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.
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Phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý Nhà
nước trong lĩnh vực thủy sản. Tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc, cho sinh sản
nhân tạo, phòng ngừa dịch bệnh cho đàn cá nuôi và động vật thủy sản. Chỉ đạo,
hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật quản lý các loài thủy sản nuôi trong mùa mưa
bão (đặc biệt khu vực nuôi cá vùng hạ ưu khi Thủy điện xả ũ).
Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý và
bảo vệ rừng; tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
Hướng dẫn, giám sát thực hiện các hoạt động khai thác lâm sản. Tăng cường công
tác kiểm tra các cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo các địa phương, Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tăng cường
công tác đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm
2020; Triển khai thực hiện thi công Dự án duy tu, bảo dưỡng đê điều và dự án tu
bổ đê điều thường xuyên năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát
các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.
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.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai, thu hút doanh nghiệp đầu tư
theo danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2023.
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.
Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và của Bộ
Nông nghiệp và PTNT./.
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