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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 14 tháng 8 năm 2020
Số 563 /BC-SNN

BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 8
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 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 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 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 8 các lĩnh vực sản
xuất của ngành phát triển ổn định.
I. Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp tháng 8/2020.
1. Trồng trọt và BVTV: Diện tích vụ mùa, vụ hè thu toàn tỉnh gieo trồng
khoảng 45 nghìn ha (không kể cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày), trong đó diện
tích lúa là 21,2 nghìn ha, đạt 96,6%KH; ngô 13,5 nghìn ha, đạt 96,4%KH; lạc 1,3
nghìn ha, đạt 100%KH; khoai lang 1,5 nghìn ha, đạt 100 %KH; rau đậu các loại
khoảng 4,2 nghìn ha, đạt 93,3%KH...... Hiện nay diện tích lúa vụ mùa trà sớm đang
giai đoạn cuối đứng cái - phân hóa đòng; trà chính vụ đẻ nhánh rộ - đứng cái; diện
tích lúa trà muộn (do thiếu nước) nên một số địa phương tiếp tục cấy; dự kiến các
trà lúa mùa sẽ trỗ sớm hơn từ 7 – 10 ngày so với TBNN, tương đương năm 2019.
Các địa phương tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương chăm sóc và chủ
động phòng trừ sâu bệnh trên lúa đã cấy và các cây trồng cạn, tình hình dịch bệnh
được kiểm soát tốt; 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.
Công tác kiểm dịch thực vật tiếp tục được quan tâm. Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn chỉ đạo đơn vị chuyên ngành chủ động phối hợp với các cơ quan
chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn địa phương phát hiện sớm các ổ dịch, có biện
1. Công văn 1442/SNN-TT&BVTV, ngày 24/7/2020 ; Công văn 1493/SNN-TT&BVTV, ngày 3/8/2020; Công văn
1500/SNN-TT&BVTV, ngày 3/8/2020 ; Công văn 1499/SNN-TT&BVTV, ngày 3/8/2020; Công văn số 1453/SNN-TL ngày
27/7/2020; Công văn số 1454/SNN-TL ngày 27/7/2020; Công văn số 1473/SNN-TL ngày 29/7/2020; Công văn số
1478/SNN-TL ngày 31/7/2020; Công văn số 1482/SNN-TL ngày 31/7/2020; Công văn số 1483/SNN-TL ngày
31/7/2020 ; Công văn số 1486/SNN-TL ngày 31/7/2020; Công văn số 1497/SNN-TL ngày 03/8/2020; Công văn
số 1504/SNN-TL ngày 04/8/2020; Công văn số 1516/SNN-TL ngày 6/8/2020 ; Công văn số 1517/SNN-TL ngày
06/8/2020; Công văn số 1519/SNN-TL ngày 06/8/2020; Công văn số 1542/SNN-TL ngày 07/8/2020.
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pháp khoanh vùng và phòng trừ kịp thời; thực hiện tốt tháng cao điểm phòng trừ
dịch hại; Duy trì ổn định hệ thống bẫy đèn, góp phần hỗ trợ cho công tác dự tính dự
báo tình hình dịch hại cây trồng, các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa và cây trồng
cạn ở mức độ nhẹ - trung bình.
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, giá lợn hơi
giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức cao giao động khoảng 80.000-85.000 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 7/8/2020 bệnh Dịch tả Châu Phi vẫn xảy
ra tại một số xã; tổng số lợn ốm chết phải tiêu hủy là 1.284 con, trọng lượng tiêu
hủy là 46,7 tấn. Hiện nay 10 xã còn dịch, trong đó có 6 xã đã qua 30 ngày nhưng
chưa làm thủ tục công bố hết dịch là: xã Quy Hậu của huyện Tân Lạc; các xã Vầy
Nưa, Cao Sơn, Tú Lý và Thị trấn Đà Bắc của huyện Đà Bắc; xã Nuông Dăm của
huyện Kim Bôi. 4 xã chưa qua 30 ngày là: xã Yên Trị và xã Hữu Lợi của huyện
Yên Thủy; xã Trung Thành của huyện Đà Bắc và xã Sào Báy của huyện Kim Bôi.
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 báo cáo số
292/BC-CTK ngày 23/6/2020 của Cục Thống kê: Tổng đàn trâu 116,2 nghìn con,
đàn bò 84,7 nghìn con, lợn 418,8 nghìn con, dê 51,2 nghìn con, đàn gia cầm 7,6
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 115 nghìn con trâu, bò, lợn; 3,7
triệu con gia cầm; 2 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 835 tấn trong đó sản lượng cá khai thác 150 tấn, sản lượng cá nuôi 685tấn.
Hiện toàn tỉnh có 33 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản (Trong đó 10 cơ sở
chuyên nuôi thủy sản, 23 cơ sở hoạt động nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy
sản). Ngày 23/7/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với iáo
hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đội cảnh sát đường thủy, cảnh sát giao
thông, công an tỉnh tổ chức thả cá giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản
trên vùng hồ sông Đà. 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; Phối hợp với
Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế Thành phố tăng cường
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công tác quản lý nhà nước hoạt động thủy sản; Theo dõi diễn biến thời tiết trên
khu vực vùng hồ, mực nước và nhiệt độ nước; Tư vấn người dân phòng dịch bệnh
thời điểm giao mùa, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cá nuôi. Tiếp
tục bám sát công tác ương nuôi cá giống, cá thịt; tư vấn chọn đối tượng nuôi phù
hợp, mua giống có xuất sứ nguồn gốc ở các cơ sở có uy tín, chọn giống khỏe mạnh
và không mang mầm bệnh, tắm cá với nước muối có nồng độ 2-3% và thả giống với
mật độ hợp lý.
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 8 trồng được trên 5,4 nghìn ha tập trung, đạt 97%
KH; khai thác 726,48 ha rừng trồng tập trung, 49,4 nghìn m3 gỗ; khai thác cây
phân tán được 1,1 nghìn m3 , 13,6 nghìn Ste củi; 168,5 nghìn cây Tre, Bương,
Luồng, Giang, Nứa; Măng tươi 454,7 tấn; 12,4 tấn dược liệu, 130 kg Mật ong
rừng.., 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 17,4 nghìn m3 với tổng giá trị 47,4 tỷ đồng;
xuất ra 16,4 nghìn m3 với tổng giá trị là 57,6 tỷ đồng đồng.
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 14 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
3 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó 1 vụ vi phạm quy định về quản lý rừng, sử
dụng rừng; vi phạm quản lý lâm sản 2 vụ.
5. Thuỷ lợi – PCLB; Nước sạch và vệ sinh MTNT: Đôn đốc các địa
phương, Công ty Khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác kiểm tra, quản
lý đảm bảo an toàn đập, các hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2020; Duy trì
thường xuyên chế độ tuần đê, kiểm tra các tuyến đê (2 lần/tuần), kiểm tra các
tuyến đê cấp III và các cống dưới đê (Đà iang, 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. Bàn
giao và quản lý vận hành công trình Nước sinh hoạt các xóm Mỵ Thanh, Phố
Mỵ, Mỵ và xóm Ba Giang xã Mỵ Hòa huyện Kim Bôi, tiếp tục quản lý sử dụng
các công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân Lập, xã Nhân Nghĩa huyện Lạc Sơn.
Tiếp tục thực hiện quản lý vận hành 5 trạm cấp nước: xã Tân Lập huyện Lạc
Sơn; Nhân Nghĩa huyện Lạc Sơn; Chiềng Châu; Bao la - Piềng vế - Xăm Khòe
huyện Mai Châu; Tu lý- Hào lý- Hiền lương huyện Đà Bắc, đảm bảo cấp đáp
ứng nhu cẩu của người dân. 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.
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Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 xảy ra từ ngày 1-5/8/2020 gây ra
mưa lớn và thiệt hại trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:
- Thiệt hại về người:1 người chết do mưa lũ lớn tại xóm Củ, xã Tú Sơn
huyện Kim Bôi.
- Thiệt hại về nhà cửa: 20 nhà dân bị ảnh hưởng sụt lún nền nhà, sạt lở đất
như huyện Đà Bắc 7 nhà của hộ dân, huyện Tân Lạc 8 nhà, Mai Châu 2 nhà, Cao
Phong 1 nhà tắm, Thành phố Hòa Bình bị ảnh hưởng do dự án cầu trắng đang thi
công gây sạt lở và ảnh hưởng tới sân nhà 2 hộ và được di dời đến ở tạm nhà văn
hóa Khu dân cư.
- Thiệt hại về lúa và hoa màu: làm cho 2 ha lúa và 1,5 ha hoa màu bị ngập
ứng tại huyện Tân Lạc, đến nay đã tiêu thoát nước.
- Thiệt hại về công trình thủy lợi:1 cống tại trạm bơm Ngòi Dong bị hỗ trợ
bánh răng chuyển hướng không vận hành đóng, mở cánh phai cống Ngòi Dong để
điều tiết nước chống úng cho phường Tân Hòa và các khu vực lân cận. Huyện Yên
Thủy Hồ Ba Sào, xã Đa Phúc nứt dọc thân đập sau trận mưa từ ngày 26/7/2020
hiện đang theo dõi.
- Công trình giao thông: Một số tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng sạt
lở đất, đá taluy âm, taluy dương huyện Mai Châu khi có mưa lớn gây hư hỏng và
đã được khắc phục thông đường chở lại. Tại huyện Đà Bắc: Mưa lũ lớn cục bộ làm
tuyến đường đoạn xóm Hày, xã Đồng Ruộng đá lăn gây ách tắc xe ô tô không thể
lưu thông được; tuyến đường đoạn xóm bưa Hao đi Bưa Bạc, xóm Dưng đi xóm
Doi, xã Hiền Lương bị sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông.Riêng tuyến
đường
- Thiệt hại về thông tin liên lạc: Mưa lũ lớn làm hư hỏng, đổ gãy một số cột
điện, trạm phân phối điện, cầu dao điện trên địa bàn các huyện: Lạc Sơn, Cao
Phong, Kim Bôi, thành phố Hòa Bình, cụ thể: 11 cột điện trung và cao thế bị hư
hỏng (Lạc Sơn 07 cột; Cao Phong 04 cột); 07 cột điện hạ thế bị hư hỏng (Lạc Sơn
03 cột, Kim Bôi 04 cột); hư hỏng 01 trạm phân phối điện thuộc huyện Cao phong;
hư hỏng 01 cầu dao điện tại thành phố Hòa Bình.
6. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và VSATTP: Phối hợp
các cơ quan địa phương 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.
Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, phòng Kinh tế thành phố tổ chức 05 Hội nghị tập
huấn tuyên truyền về an toàn thực phẩm và xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản
phẩm cho 225 người, đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.
Khảo sát, hướng dẫn cơ sở cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
thực hiện quy trình thực hành sản xuất tốt (Viet P) năm 2020. Lũy kế đến thời
điểm hiện tại tổng diện tích trồng trọt được chứng nhận Viet P 44 cơ sở với tổng
diện tích được chứng nhận 1.719,6 ha; 14 cơ sở nuôi trồng thủy sản với quy mô
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1.067 lồng; 13 cơ sở chăn nuôi với quy mô 664 tấn/năm. Khảo sát và hướng dẫn cơ
sở trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thực hiện quy trình sản.
Lấy mẫu vật tư nông nghiệp: Lấy 2 phân bón gửi đi phân tích kiểm định chất
lượng, kết quả 2/2 mẫu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn quốc gia về chất
lượng phân bón, hiện đang trong quá trình xử lí vi phạm theo quy định của pháp luật;
370 mẫu t t nhanh kiểm tra định tính nhằm đánh giá thực trạng và định hướng lấy
mẫu kiểm tra định lượng.
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 17 cơ sở'; 03 giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện buôn bán phân bón; xác nhận kiến thức an toàn thực
phẩm cho 53 người.
Kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật trong hoạt động buôn, lưu thông vật
tư nông nghiệp (Quyết định số 75/QĐ-TT&BVTV ngày 24/6/2020) đối với 14 cơ sở, kết quả
02 cơ sở tạm ngừng hoạt động; 09 cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật; 03 cơ sở vi
phạm các quy định của pháp luật
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.
Đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban
giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn
mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020 trình Trưởng ban tổ chức cuộc thi xem
xét và quyết định
Rà soát tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi cuộc thi “ Khu dân cư NTM kiểu mẫu
và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020 cấp tỉnh.
Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền chương trình nông thôn mới trên
website nongthonmoi.hoabinh.gov.vn.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 theo kế hoạch.
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 hướng dẫn nông dân chủ động
phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ mùa và các cây trồng cạn vụ hè thu; áp dụng các
biện pháp kỹ thuật, 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.
Tập trung chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh các diện tích lúa và cây
màu vụ hè thu; Tiếp tục chăm sóc giống cây ăn quả, giống cây lâm nghiệp các
loại cung cấp cho nhu cầu của người sản xuất. Tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng tốt
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đàn lợn đực giống ngoại, duy trì khai thác và đẩy mạnh tiêu thụ tinh lơn ngoại;
chăm sóc đàn cá giống bố mẹ, sản xuất, cung ứng cá giống các loại;
Tập trung chăm sóc làm cỏ, bón thúc, phòng trừ sâu bệnh 168 giống lúa khảo
nghiệm cơ bản, 32 giống lúa khảo nghiệm sản xuất và 20 giống cây trồng cạn vụ
Mùa 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 nuôi giúp phục hồi sản xuất sau thiên tai, tạo sinh kế cho
người dân tại huyện Đà Bắc, 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. 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.
Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động
số 14-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về thực hiện Chỉ thị
số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
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tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày
30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy; Dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực
hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 13/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ
chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 20142020.
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 9 năm 2020.
Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiếp tục theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu
bệnh trên các loại cây trồng. 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 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.
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,
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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 lưu khi Thủy điện xả lũ).
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.
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 nhiệm 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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