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I. Kết quả công tác tháng 5 năm 2017.
1. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản:
1.1. Về trồng trọt - BVTV:
Các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều tiết nước hợp lý
để phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2016-2017 và tích nước phục vụ sinh hoạt của
nhân dân. Tính đến ngày 11/5/2017 diện tích lúa toàn tỉnh đã trổ bông là
15.028ha, đạt 95,3% tổng diện tích đã gieo trồng (15.767ha), diện tích lúa đã thu
hoạch 702ha, đạt 4,5%. Trồng các loại cây màu được: 19.908 ha ngô, đạt
100,2% KH; 3.033 ha lạc, đạt 105,3% KH; 1.531ha khoai lang, đạt 101% KH và
5.250 ha rau đậu, đạt 101% KH.
Tình hình sâu bệnh trên cây trồng: Trong tháng các đối tượng sâu, bệnh
hại trên lúa và cây trồng cạn gây hại ở mức độ nhẹ. Đáng chú ý là Bệnh đạo ôn,
rầy các loại, chuột hại, vv… là những đối tượng phát sinh gây hại mạnh giai
đoạn lúa cuối vụ. Cơ quan chuyên môn đã tích cực phối hợp với các địa phương
chỉ đạo, hướng dẫn người sản xuất tăng cường các biện pháp phòng trừ do đó
dịch hại được khống chế và không ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, năng suất
và chất lượng cây trồng.
1.2. Về Chăn nuôi - Thú y:
Trong tháng tiêu thụ thịt lợn hơi tiếp tục gặp khó khăn do giá giảm, đến
thời điểm hiện tại, giá thịt lợn đang tăng dần trở lại nhưng tăng chậm, không
đồng đều giữa các địa phương và giá bán chưa tiệm cận được giá thành để người
chăn nuôi thu hồi được vốn đầu tư. Các hộ chăn nuôi lớn và trang trại duy trì
hoặc giảm nhẹ quy mô đàn; hộ nuôi nhỏ lẻ khắc phục khó khăn để tiêu thụ sản
phẩm; Các vật chăn nuôi khác được duy trì ổn định. Sở Nông nghiệp và PTNT
đã chủ động chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương
tích cực tuyên truyền, vận động các Doanh nghiệp, nhà máy thức ăn chăn nuôi
trên địa bàn hỗ trợ người chăn nuôi như giảm giá thành thức ăn và tìm đối tác
tiêu thụ sản phẩm.
Theo báo cáo của các huyện và thành phố tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh
hiện có: Đàn trâu 108,5 nghìn con, bò 68 nghìn con, lợn 605 nghìn con, dê 30,4
nghìn con, gia cầm 6,2 triệu con. Hiện có 34 trang trại nuôi lợn với quy mô 38,5
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nghìn con, cung cấp 80 nghìn lợn giống, sản xuất được 17,4 nghìn lợn thị t và 8,6
nghìn lợn hậu bị ; 55 cơ sở nuôi gà thương phẩm với quy mô từ 3-10 nghìn con,
xuất bán 1,1 triệu gà thương phẩm, sản lượng 2,8 nghìn tấn thịt hơi; 1 trang trại
nuôi gà đẻ trứng thương phẩm quy mô 120 nghìn con, sản xuất hơn 8 triệu quả
trứng; 4 trại gà giống với tổng quy mô 183 nghìn gà bố mẹ, trong 6 tháng cung
cấp 4,5 triệu con gà giống, 6 triệu quả trứng; 02 trang trại chăn nuôi vịt đẻ trứng
quy mô từ 3,6 và 5 nghìn con; 14 trang trại nuôi dê quy mô 60 - 200 con; 4 nhà
máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tổng công xuất 125 nghìn tấn/năm (Công ty
TNHH Tuấn Minh; Công ty Jafacomfeed; Nhà máy TACN Đồng Tiến, Công ty
TONGWEI ) đi vào sản xuất và cung cấp thức ăn chăn nuôi đáp ứng nhu cầu sản
xuất trên địa bàn.
Tình hình các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm như:
Cúm gia cầm, LMLM, lợn tai xanh hiện ổn định. Các loại dịch bệnh khác như:
Dịch tả, Phó thương hàn ở lợn; Niu - cát - xơn, viêm thanh khí quản ở gia cầm
vv…vẫn xảy ra nhỏ lẻ ở một số địa phương trong tỉnh, song được khống chế,
ngăn chặn kịp thời, không để lây lan rộng.
Trong tháng đã tiêm phòng vắc xin các loại cho gia súc, gia cầm được:
253.000 con gia cầm; 32.950 con trâu, bò; 14.382 con lợn; 15.233 con chó. Kiểm
dịch động vật vận chuyển được 80.197 con trâu, bò, lợn; 1.365.462 con gia cầm;
3.450.408 quả trứng và 56.780 kg sản phẩm động vật. Kiểm soát giết mổ động vật
được 17.968 con trâu, bò, lợn; 33.408 con gia cầm.
1.3. Về thuỷ sản:
Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định; Toàn tỉnh hiện có 2.681ha nuôi
trồng thủy sản ao hồ nhỏ và 3.900 lồng cá. Sản lượng cá thu hoạch trong tháng
ước đạt 449 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác khoảng 128 tấn, sản lượng cá
nuôi 321 tấn. Hiện toàn tỉnh có 28 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản (Trong
đó có 8 cơ sở chuyên nuôi thủy sản, 20 cơ sở kết hợp nuôi thủy sản), ngoài ra còn
có nhiều cơ sở nuôi cá nước lạnh như cá Tầm, cá Hồi, vv...
Tình hình dịch bệnh thủy sản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. 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.
2. Về lâm nghiệp:
Tính đến ngày 11/5/2017 toàn tỉnh đã trồng được 3.122 ha rừng tập trung, đạt
44% KH, đã gieo ươm khoảng 14 triệu cây giống các loại. Trong tháng, diện tích
khai thác rừng trồng khoảng 139,48ha, sản lượng hơn 6 nghìn m3 gỗ, thu nhập từ
rừng đạt hơn 6,7 tỷ đồng.
Đã hoàn thành việc rà soát 41.645ha rừng được quy hoạch rừng phòng hộ
ít xung yếu để chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất theo chỉ đạo của UBND
tỉnh. Kết quả: Diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang rừng sản xuất là
9.884,5ha; Diện tích chuyển rừng sản xuất sang phòng hộ là 981,98ha.
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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, phát hiện, ngăn chặn, huy động nguồn nhân lực ứng cứu và
tham gia chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy
rừng gây ra; Tổ chức tuyên truyền 16.623 lượt người về công tác phòng chống cháy
rừng, các văn bản pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.
Trong tháng qua công tác kiểm tra đã phát hiện bắt giữ, xử lý 09 vụ vi phạm
Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Thu nộp ngân sách nhà nước 73,75 triệu đồng.
3.Về thuỷ lợi – PCLB và nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn:

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 2017.
Tiếp tục hướng dẫn các địa phương và Công ty KTCT thuỷ lợi thực hiện
kế hoạch chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi đợt I năm 2017; Kiểm tra, nghiệm thu
đưa vào sử dụng 8 công trình kênh mương. Kết quả triển khai chiến dịch toàn
dân làm thuỷ lợi đợt I (tháng 4/2017) đã huy động ước đạt 305 nghìn ngày công,
ước tính giá trị trên 21,3 tỷ đồng đạt 100 % kế hoạch.
Duy trì thường xuyên chế độ tuần đê, kiểm tra các tuyến đê cấp III và các
cống dưới đê Đà Giang và đê Quỳnh Lâm để phát hiện các sự cố, hư hỏng báo
cáo để duy tu sửa chữa; Vận hành cống tiêu số 3 đê Quỳnh Lâm đảm bảo an toàn
và tiêu thoát lũ cho thành phố Hòa Bình.
Tiếp tục rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động các công trình nước sạch
nông thôn trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện hồ sơ hình thành 312 công trình theo
Thông tư 54/2013/TT-BTC để có phương án trình UBND tỉnh bàn giao công
trình cho đơn vị quản lý; Tiếp tục xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy
mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả giai đoạn 2016-2020
4. Về Phát triển nông thôn:
Xây dựng kế hoạch rà soát các HTX nông nghiệp theo tiêu chí tại Thông tư
15/2016/TT-BNN, ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để thực hiện hỗ
trợ phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; Tiến hành triển khai
Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT về phân loại và đánh giá HTX nông nghiệp.
Tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, khảo sát các làng nghề trên
địa bàn tỉnh, hướng dẫn thủ tục đủ điều kiện được công nhận nghề truyền thống,
làng nghề, làng nghề truyền thống.
Tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá 05 hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt
chuẩn NTM năm 2016 (xã Thống Nhất, Yên Trị, Lâm Sơn, Cư Yên, Thanh
Lương); Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng
NTM 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
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Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện
Chương trình quản lý bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2017; Tổ chức rà soát các
điểm dân cư bị ảnh hưởng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn cần sắp xêp ổn định
dân cư trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 6 tháng
đầu năm 2017; Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao
động nông thôn theo kế hoạch.
5. Về Quản lý chất lượng vật tư Nông nghiệp và an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản:
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Xây dựng 03 chuyên mục
truyền hình và 2 tin bài trên Báo Hòa Bình tuyên truyền về công tác quản lý chất
lượng nông lâm thủy sản; Tổ chức 01 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến các
quy định của pháp luật về VTNN và ATTP cho 50 người tham gia; Hướng dẫn
các huyện và phòng Kinh tế thành phố thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an
toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
Thiết kế và in 7.200 tờ rơi hướng dẫn thu gom bao gói thuốc BVTV và lựa chọn
bể chứa bao gói thuốc BVTV; Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để
triển khai 11 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực trồng trọt; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính; cấp 2 giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 12 giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện buôn bán thuốc BVTV.
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm: Tiến hành thanh
tra 61cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, xử phạt
vi phạm hành chính 17 vụ với tổng số tiền phạt là trên 31 triệu đồng; Các đoàn
kiểm tra đã tiến hành test nhanh 52 mẫu thực phẩm để kiểm tra tồn dư thuốc bảo
vệ thực vật, methanol, foocmon, hàn the, phẩm màu, axit vô cơ, salicylic..., tồn dư
trong thực phẩm., kết quả 52/52 mẫu (âm tính) không có tồn dư. Trong tháng
hành động về an toàn thực phẩm đã tiến hành lấy lấy 89 mẫu (bao gồm: 29 mẫu
thịt, 20 mẫu giò, 10 mẫu thịt gà, 10 mẫu cá và 20 mẫu rau) để phân tích tồn dư
thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, kháng sinh, chất cấm và vi sinh vật. Hiện
đang chờ kết quả phân tích.
6. Các hoạt động chuyên môn khác của ngành:
- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sản xuất vụ mùa, hè thu
năm 2017;
- 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 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;
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- Tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn lợn ngoại giống; Nuôi vỗ đàn cá
giống bố mẹ, sản xuất, cung ứng cá giống các loại; Tiếp tục sản xuất tinh lợn
ngoại để cung ứng cho người dân; Tiếp tục công tác khảo nghiệm cơ bản, khảo
nghiệm sản xuất 176 giống lúa; Tiếp tục chăm tổ và chức sản xuất giống cây ăn
quả, giống cây lâm nghiệp các loại cung cấp cho nhu cầu của người sản xuất.
- Tiếp tục thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán các công trình
XDCB theo chuyên 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.
- 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 “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh
miềm núi phía Bắc”; 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 hàng thế giới”.
II. Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2017.
- 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. Tiếp tục triển khai, thực tốt Chỉ thị
số 09/CT-UBND ngày 02/7/2014, về việc tăng cường quản lý chất lượng vật tư
nông nghiệp; 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 chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai tiêm phòng bổ sung
các loại vac - 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, duy trì và 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.
- 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 các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý
và bảo vệ 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.
- Thực hiện trực ban 24/24 tại văn phòng thường trực công tác phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chỉ đạo các địa phương, công ty TNHH
MTV KTCT thủy lợi tăng cường công tác đảm bảo an toàn hệ thống công trình
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thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2017; Triển khai thực hiện thi công Dự án duy
tu, bảo dưỡng đê điều và dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2017.
- Tiếp tục thực hiện công tác cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
- Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án XDCB đang triển khai.
Tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát các công trình cấp nước sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.
- Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của UBND Tỉnh và của Bộ
Nông nghiệp và PTNT./.
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