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     UBND TỈNH BẮC KẠN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

        Số:         /BC- SNN                         Bắc Kạn, ngày     tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển 

Nông lâm nghiệp năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020 

 

 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019 

 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG 

Ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch năm 2019 trong điều kiện 

có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch tả lợn 

châu Phi (DTLCP) diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, dịch cúm gia cầm subtype 

H5N6; tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy 

ra bất thường như lũ lụt, sạt lở; nguồn lao động trong nông nghiệp bị thiếu hụt; thị 

trường nông sản không ổn định dẫn đến một số diện tích cây trồng chính không 

đạt kế hoạch đề ra,... Trong bối cảnh đó ngành đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ 

đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Nông nghiệp và PTNT sự hỗ trợ của 

các cấp, các ngành và địa phương; sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của doanh 

nghiệp, HTX và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh; sự đồng hành của các cơ quan 

truyền thông đã tạo sự đồng thuận của cả xã hội, thống nhất cao trong toàn ngành, 

nỗ lực bám sát thực tiễn, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai quyết liệt cơ 

cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, phát 

triển sản xuất, đã đạt được những kết quả quan trọng; thực hiện tốt nhiệm vụ 

phòng chống thiên tai, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế chung trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019 

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định số 66/QĐ-

UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 

2019; các Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các 

văn bản chỉ đạo điều hành khác,... ngành Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết 

định số 58/QĐ-SNN ngày 25/01/2019 phân giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, 

đơn vị; tổ chức theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện, qua đó nắm bắt và tháo gỡ kịp 

thời những khó khăn vướng mắc, kết quả cụ thể như sau: 

Tổng giá trị sản phẩm ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo giá hiện hành đạt 

3.495.437 triệu đồng; theo giá so sánh năm 2010 đạt 2.031.093 triệu đồng, trong đó 
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lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp) 1.433.142 triệu 

đồng chiếm 71,56%; lâm nghiệp 563.278 triệu đồng chiếm 27,73%; thủy sản 

34.673 triệu đồng chiếm 7,71%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ngành nông, 

lâm nghiệp, thủy sản năm 2019 tăng 2,06% so với năm 2018, đạt 59% kế hoạch.  

1. Cơ cấu sản xuất tiếp tục đƣợc điều chỉnh phù hợp, từng bƣớc phát 

triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trƣờng 

Năm 2019, ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng, triển khai 

phương án, kế hoạch sản xuất; chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân việc 

gieo trồng theo lịch thời vụ; tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Cơ cấu giống cây 

trồng, vật nuôi phù hợp với diễn biến thời tiết, nhu cầu của thị trường,... Vì vậy, sản 

lượng các loại nông sản có giá trị kinh tế cao cơ bản đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng 

một phần nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh.  

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, triển 

khai các chính sách thu hút hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào sản xuất 

nông nghiệp; khuyến khích phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị. Cơ cấu tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của 

mỗi địa phương và gắn với nhu cầu thị trường, chất lượng, mẫu mã sản phẩm có sự 

thay đổi rõ rệt.  

1.1.Trồng trọt 

Các địa phương đã chuyển cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả được 

263/342 ha, đạt 77% kế hoạch; duy trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 là 

1.349/1.386 ha, đạt 97% kế hoạch. Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng 

trên ha trở lên 3.274/3.400 ha đạt 96% kế hoạch. Tập trung cải tạo cơ cấu giống và 

áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến, tăng cường sử dụng giống lúa chất lượng, 

đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 178.103/175.000 tấn, đạt 102% kế hoạch, 

giảm 174 tấn so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu do giảm diện tích gieo trồng. 

Lương thực bình quân đầu người đạt trên 567 kg/người/năm. 

+ Cây lúa: Tổng diện tích gieo cấy lúa ruộng 23.212/22.400 ha đạt 104% kế 

hoạch và bằng 99% cùng kỳ năm 2018; năng suất bình quân 50,33 tạ/ha; sản lượng 

116.831/110.155 tấn, đạt 106% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2018; 

diện tích sản xuất giống lúa chất lượng là 3.822/3.750 ha đạt 102% kế hoạch, trong 

đó diện tích gắn với tiêu thụ sản phẩm là 170/100 ha đạt 170% kế hoạch. 

+ Cây ngô: Diện tích gieo trồng 14.374/15.000 ha đạt 96% KH, giảm 04% so 

với cùng kỳ năm 2018; năng suất ngô cả năm ước đạt 42,52 tạ/ha; sản lượng ước 

đạt 61.124/64.846 tấn, đạt 94% kế hoạch và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018.  

+ Công tác cung ứng giống lúa, ngô trong năm 2019 đã đáp ứng được yêu cầu 

sản xuất, phần lớn diện tích được trồng giống lúa, ngô theo cơ cấu chỉ đạo, cụ thể:  

Vụ xuân: Có 38 loại giống lúa gieo trồng trên địa bàn tỉnh, trong đó giống 

trong cơ cấu 11 giống, chiếm 73% diện tích gieo trồng, ngoài cơ cấu 27 giống, 

chiếm 27% diện tích gieo trồng; có 31 loại giống ngô, trong đó giống trong cơ cấu 
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11 giống, chiếm 70% diện tích gieo trồng, ngoài cơ cấu 20 giống, chiếm 30% diện 

tích gieo trồng. 

Vụ mùa: Có 31 giống lúa, 10 giống trong cơ cấu chỉ đạo chiếm 83% tổng diện 

tích gieo cấy, lượng giống ngoài cơ cấu chỉ đạo chiếm 17% tổng diện tích; có 24 

giống ngô, 06 giống trong cơ cấu chỉ đạo chiếm 60% tổng diện tích gieo trồng 

lượng giống ngoài cơ cấu chỉ đạo chiếm 40% tổng diện tích.  

- Diện tích trồng cây chất bột 1.224/1.575/ ha đạt 78% kế hoạch, trong đó cây 

dong riềng là 468/820 ha đạt 57% KH, bằng 45% so với cùng kỳ năm 2018, năng 

suất 737 tạ/ha, sản lượng 34.479/58.050 tấn, đạt 59% kế hoạch, bằng 47% so với 

cùng kỳ năm 2018.  

- Cây rau, đậu các loại 3.554/3.580 ha đạt 99% kế hoạch, trong đó diện tích 

trồng rau 2.882/2.800 ha đạt 103% kế hoạch, năng suất 126 tạ/ha, sản lượng 

36.289/33.793 tấn đạt 107% kế hoạch, bằng 124% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Diện tích trồng cây công nghiệp 4.628/5.345 ha đạt 87% kế hoạch, trong đó 

cây thuốc lá 869/920 ha đạt 94% kế hoạch, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018, 

năng suất 21,37 tạ/ha, sản lượng 1.856/2.141 tấn đạt 87% kế hoạch, bằng 89% so 

với cùng kỳ. Cây chè 2.168 ha, diện tích cho thu hoạch 1.938/2.500 ha đạt 78% kế 

hoạch, năng suất 48,73 tạ/ha, sản lượng 9.445/10.000 tấn đạt 94% kế hoạch, bằng 

98% so với cùng kỳ năm 2018; cải tạo thâm canh chè cành 137/150 ha đạt 91% kế 

hoạch; diện tích chè được chứng nhận ATTP hoặc VietGAP, chè hữu cơ 60/60 ha 

đạt 100% KH. 

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả 6.602/5.773 ha đạt 114% kế hoạch, trong 

đó cây cam, quýt hiện có 3.223 ha, diện tích cho thu hoạch 2.222/2.150 ha, đạt 

103% kế hoạch, năng suất ước đạt 100,8 tạ/ha, sản lượng 22.397 tấn đạt 128% kế 

hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018. Diện tích cam, quýt cải tạo, thâm canh 

503/500 ha đạt 101% KH, tăng 61% so với cùng kỳ; diện tích được chứng nhận 

ATTP hoặc VietGAP 41/50 ha đạt 82% KH; trồng mới 161/180 ha đạt 89% KH, 

bằng 74% so với cùng kỳ. 

 - Tình hình dịch hại đối với cây trồng: Năm 2019, điều kiện thời tiết thuận lợi 

cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của cơ 

quan chuyên môn, đa số các hộ dân đã kịp thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào 

xử lý diện tích cây trồng bị nhiễm sâu bệnh, cụ thể: 

+ Trên cây lúa: bọ rầy gây hại 403 ha trên các giống Khang dân 18, Tạp 

giao 1, Sơn lâm 2, Nhị ưu 63, nhị ưu 838, tạp giao 1, PC6, Hoa khôi 4,... trong 

đó diện tích nhiễm nhẹ đến trung bình 350 ha, nhiễm nặng 53ha, diện tích nhiễm 

cao hơn cùng kỳ năm trước; bệnh đạo ôn lá gây hại 142 ha trên giống QR1, 

giống lúa nếp DS1, J02, J04, PC6,... trong đó nhiễm nặng 17 ha, nhiễm nhẹ 125 

ha; bệnh đạo ôn cổ bông gây hại 05 ha; bệnh khô vằn gây hại 09 ha, đốm sọc vi 

khuẩn gây hại 08 ha,... 

+ Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại  821 ha, trong đó nhiễm nhẹ đến 

trung bình 475 ha, nhiễm nặng 346 ha, diện tích nhiễm cao hơn cùng kỳ năm trước. 
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+ Cây gừng bệnh thối nhũn gây hại cục bộ tại huyện Chợ Mới, tổng diện tích 

nhiễm 15 ha trong đó nhiễm nhẹ đến trung bình 11 ha, nhiễm nặng 4 ha.  

+ Các cây trồng khác sâu bệnh gây hại nhẹ cả về thành phần, mật độ và tỷ lệ 

hại, ngành đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn dự tính, dự báo và định kỳ ban hành 

thông báo hướng dẫn bà con phòng trừ dịch hại. 

1.2. Chăn nuôi, thủy sản 

a. Phát triển chăn nuôi 

Chất lượng đàn gia súc, gia cầm từng bước được nâng cao; nhiều địa phương 

đã quan tâm cải tạo đàn vật nuôi, phương thức chăn nuôi được cơ cấu lại theo 

hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi quy mô lớn, 

chăn nuôi nông hộ nhưng áp dụng khoa học công nghệ; thị trường tiêu thụ và giá 

bán các sản phẩm thịt trâu, bò, gia cầm ổn định; đầu năm bị ảnh hưởng của đợt rét 

đậm, nhưng do chuẩn bị phòng, chống tốt nên thiệt hại không nhiều. 

Đàn gia cầm phát triển tốt, tổng đàn 4.049.997/3.480.000 con, đạt 116% KH, 

trong đó số con xuất chuồng 1.773.648 con; đàn đại gia súc 89.651/106.800 con đạt 

84% KH, trong đó số con xuất chuồng là 22.651con (Trâu 15.466 con, bò 6.568 

con, ngựa 617 con). Riêng chăn nuôi lợn giảm mạnh do DTLCP lây lan trên diện 

rộng, tổng đàn 326.046/503.300 con, đạt 65% KH, trong đó số con hiện có 126.337 

con, xuất chuồng 199.709 con, hiện giá thịt lợn hơi đang tăng mạnh nên nhiều địa 

phương chủ động tái đàn nhưng được kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế bùng phát 

và lây lan dịch bệnh trên đàn lợn. 

Sản lượng thịt hơi các loại năm 2019 ước đạt 22.265/25.000 tấn, đạt 89% kế 

hoạch, bằng 99% so với năm 2018. 

b. Công tác thú y 

Để kịp thời phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn, ngay từ đầu 

năm ngành đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các 

địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, phun thuốc 

tiêu độc khử trùng dịp tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019, Phương án phòng 

chống dịch bệnh động vật cho vật nuôi, thủy sản, Kế hoạch tiêm phòng định kỳ,... 

cụ thể: 

- Công tác phòng bệnh:  

+ Tổ chức tiêm phòng 296.994/434.500 liều vắc xin các loại cho đàn vật nuôi 

đạt68% kế hoạch, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân kết quả tiêm 

phòng không đạt kế hoạch do tổng đàn trong đợt tiêm phòng đều giảm, ý thức tham 

gia của một số hộ dân chưa tốt, không muốn tiêm phòng vắc xin cho gia súc do sợ 

trâu bò gầy yếu, không có tiền chi trả công tiêm phòng, gia súc thả trong rừng 

không có chuồng gâykhó khăn cho công tác tiêm phòng,... Đối với đàn lợn đạt thấp 

là do tiêu hủy lợn bệnh DTLCP, mặt khác từ đợt 2 năm 2019 trở đi vắc xin tiêm 

phòng trên đàn lợn ngân sách tỉnh không hỗ trợ mà các hộ dân tự bỏ kinh phí mua 

vắc xin để tiêm phòng cho đàn lợn của gia đình. 

+ Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển: Cơ quan chuyên môn 

đã kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu, bò, ngựa 8.408 con; lợn 658 con, 
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dê 334 con và gia cầm 6.633 con; kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 302 con; lợn 9.676 

con và gia cầm 12.953 con; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại 

các đầu mối giao thông: Trâu, bò 37.702 con, dê 2.205 con, lợn 17.246 con, gà vịt 

337.855 con.  

+ Phun thuốc khử trùng tiêu độc được 3.050 lượt phương tiện vận chuyển 

động vật và sản phẩm động vật, thu nộp ngân sách 122 triệu đồng. Xử lý vi phạm 

hành chính 26 trường hợp, thu nộp ngân sách 143 triệu đồng. 

- Công tác chống dịch:  

+ Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra  tại 116 xã, 705 thôn, 4.283 hộ, số lợn ốm chết 

tiêu hủy là 27.310 con với khối lượng 1.204 tấn. Hiện nay, bệnh DTLCP trên địa 

bàn 60 xã, phường, thị trấn đã công bố hết dịch và có 32 xã, phường, thị trấn đã qua 

30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới, ngành Nông nghiệp đang phối hợp với 

địa phương thẩm định, hoàn thiện hồ sơ công bố hết dịch. Kết quả thực hiện kinh 

phí phòng, chống bệnh DTLCP từ khi xuất hiện dịch đến hết ngày 30/11/2019: 

UBND tỉnh đã phân bổ 04 đợt kinh phí hỗ trợ  các địa phương để chi trả cho các hộ 

dân có lợn bị tiêu hủy do bệnh DTLCP với số tiền là 41.137.940 nghìn đồng. Đến 

thời điểm hiện nay, kinh phí cấp đợt 1, 2 và 3 các địa phương đã giải ngân xong. 

Kết quả đã giải ngân được 39.922.050/41.137.940 nghìn đồng, bằng 97% số kinh 

phí được cấp, số kinh phí mới được cấp đợt 4 các địa phương đang thực hiện giải 

ngân theo quy định. 

+ Dịch cúm gia cầm subtype H5N6 xảy ra tại huyện Bạch Thông gây chết 21 

con/tổng đàn 100 con. Bệnh lở mồm long móng (LMLM) đợt 1 từ tháng 01-3/2019 

làm 311 con lợn mắc bệnh, trong đó chết 31 con; đợt 2 xảy ra từ ngày 01/11/2019 

đến nay tại 30 hộ thuộc 4 xã của huyện Chợ Mới làm 96 con trâu mắc bệnh, trong 

đó số con đã khỏi bệnh 47 con và số con đang điều trị là 49 con. 

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, ngành đã đề nghị UBND huyện Bạch 

Thông, Chợ Mới chỉ đạo chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chống 

bệnh dịch theo quy định. 

c. Thuỷ sản  

- Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 1.417 ha, đạt 104% kế 

hoạch, trong đó 1.248 ha nuôi ao hồ, 169 ha nuôi cá ruộng; ngoài ra trên địa bàn 

tỉnh còn có 48 lồng nuôi (2.040m
3 

bao gồm 22 hộ). Sản lượng 1.491 tấn, đạt 108% 

KH. Năm 2019 đã tổ chức lấy 09 mẫu giám sát gửi đi phân tích, kết quả 06 mẫu âm 

tính, 02 mẫu cá chép dương tính với vi rut KHV, 01 mẫu cá rô phi dương tính với 

vi khuẩn gây bệnh Streptococus, đơn vị chuyên môn đã phối hợp với địa phương 

hướng dẫn hộ nuôi tiêu hủy số cá bị bệnh, và áp dụng các biện pháp phòng và điều 

trị bệnh. 

- Trại Giống thủy sản đã cung ứng được 15/13 tấn cá giống cho người nuôi 

trên địa bàn tỉnh đạt 115% kế hoạch.   

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản; nhân dịp kỷ 

niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản, Sở đã phối hợp với UBND huyện 

Na Rì, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc 
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Kạn thả 12.000 con cá giống xuống hồ Khuổi Khe (trong đó: 8.000 con từ ngân 

sách nhà nước và 4.000 con do Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ), 

với 227 đại biểu và đông đảo người dân xã Kim Lư cùng tham dự.  

(Chi tiết tại biểu số 01,02 gửi kèm). 

1.3. Lâm nghiệp 

Bắc Kạn có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp 417.538 ha, chiếm 85% tổng 

diện tích tự nhiên. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng 371.904 ha, trong đó: Rừng tự 

nhiên 274.742 ha; rừng trồng 97.162 ha. Độ che phủ rừng 72,6%.  

Năm 2019, công tác phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh trồng, 

chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và nâng cao chất lượng rừng trồng. Chú trọng 

triển khai nâng cao năng suất, chất lượng; quản lý giống, trồng rừng gỗ lớn theo 

hướng thâm canh, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn; 11,2 triệu 

giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng năm 2019 đều được kiểm soát đảm bảo 

chất lượng.  

a. Công tác phát triển rừng 

- Tổng diện tích trồng rừng năm 2019 là 6.759/5.735 ha, đạt 118% kế hoạch, 

đã nghiệm thu đạt 6.509/5.735 ha, đạt 114% kế hoạch, trong đó diện tích rừng 

trồng tập trung là 3.709 ha, trồng cây phân tán là 2.800 ha; diện tích trồng cây gỗ 

lớn  3.308 ha, chiếm 51%. Diện tích rừng đã trồng đang trong chu kỳ chăm sóc trên 

địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2018 là 10.490 ha, trong đó rừng phòng hộ 161 ha, rừng 

sản xuất 10.329 ha. 

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo). 

b. Công tác quản lý bảo vệ rừng 

- Năm 2019, toàn tỉnh thực hiện giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng, bảo vệ 

rừng phòng hộ là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 77.110,05 ha, trong đó: giao 

khoán bảo vệ rừng đặc dụng là 18.419,88/29.919 ha diện tích quy hoạch rừng đặc 

dụng (Trong tổng diện tích 29.919 ha, có 18.419,88 ha giao khoán cho cộng đồng 

người dân, 11.499,12 do các Ban QLBVR đặc dụng tự quản lý bảo vệ); giao khoán 

bảo vệ rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 58.690,17/61.900 ha kế hoạch. Kết quả 

nghiệm thu là 58.675,77/58.690,17 ha, đạt 99,97% so với diện tích thực hiện, bao 

gồm: giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho các cộng đồng thôn, tổ là 40.367,21 ha 

và hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ cho các hộ gia đình là 18.308,56. Diện tích giao 

khoán bảo vệ rừng đặc dụng, bảo vệ rừng phòng hộ là rừng tự nhiên được giao 

khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng thôn bản, hộ gia đình, cá nhân được quản lý và 

bảo vệ tốt.  

- Công tác quản lý bảo vệ rừng:  

Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp thực hiện 11 chuyên mục quản lý bảo vệ, 

phát triển rừng trên Đài truyền hình Bắc Kạn; tổ chức tuyên truyền 1.275 cuộc với 

47.324 lượt người tham gia với các nội dung, quy định về chống chặt phá rừng, quy 

định về đóng cửa rừng thông qua các cuộc họp xã, thôn, bản; lập biên bản 364 vụ vi 

phạm Luật lâm nghiệp, tịch thu trên 367 m
3
 gỗ các loại (trong đó gỗ quý hiếm 12 

m
3
(giảm 125 vụ, lâm sản tịch thu giảm 331m

3
 gỗ các loại so với cùng kỳ năm 
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2018); phương tiện tịch thu: 02 ô tô; 23 xe máy; 12 cưa xăng, 18 dao búa,... các vụ 

vi phạm được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định. Tổng các 

khoản nộp ngân sách Nhà nước trên 3,2 tỷ đồng.  

Thực hiện tốt việc trực phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tổ chức tuần tra 

vùng trọng điểm nhằm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra nên trong năm 2019 

không xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng phát huy hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ và phát 

triển rừng. Thu dịch vụ môi trường rừng ước đạt 30,7 tỷ đồng, trong đó thu nội tỉnh 

2,6 tỷ đồng, nguồn thu ủy thác ngoài tỉnh từ 02 đơn vị Công ty Thủy điện Tuyên 

Quang và Nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa là 28,1 tỷ đồng.  

- Công tác kiểm tra, truy quét xử lý vi phạm các khu bảo tồn thiên nhiên - 

Hoạt động tại các khu bảo tồn: Đã thực hiện hỗ trợ gói 40 triệu cho 98/101 cộng 

đồng thôn vùng đệm; tổ chức tuần tra và truy quét được 1.463 lượt với 6.395 

lượt người tham gia. Việc kiểm tra, truy quét tập trung tại các khu vực trọng 

điểm có nguy cơ khai thác rừng, khai thác khoáng sản trái phép góp phần hiệu 

quả trong phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện sớm các hành vi vi phạm trong 

khu bảo tồn. Tại hai khu bảo tồn hiện nay đã cấp giấy chứng nhận sử dụng cho 

625/632 chiếc cưa xăng đạt 99%, trong đó thực hiện quản lý tập trung được 

206/625 chiếc đạt 33%. 

- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản: Căn cứ kết quả rà 

soát, thống kê sản lượng khai thác gỗ và lâm sản của các đơn vị (Hạt kiểm lâm các 

huyện, thành phố), sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

(tính đến 15/12/2019) là 260.391/200.000 m
3
 gỗ các loại đạt 130% kế hoạch, (Chi 

tiết tại biểu số 04 kèm theo). 

Sản lượng củi ước đạt 420/433 nghìn ste đạt 97%; luồng, vầu ước đạt 

8.920/7.958 nghìn cây đạt 112%; nứa ước đạt 4.850/5.100 nghìn cây đạt 95%; vỏ 

quế ước đạt 410/316 tấn đạt 130%. 

c. Tình hình dịch hại cây lâm nghiệp 

Trên cây hồi tổng diện tích bệnh thán thư gây hại 440 ha tại các huyện Bạch 

Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn trong đó diện tích bị hại nặng khoảng 72 ha, 

diện tích nhiễm nhẹ đến trung bình là 368 ha, một số diện tích được phun trừ và 

diện tích nhiễm nhẹ ra lộc mới không có vết bệnh. Tổng diện tích sâu ong hại 219 

ha cây mỡ tại tại các huyện Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, TP Bắc Kạn, 

trong đó diện tích nhiễm nhẹ 92 ha, nhiễm trung bình 87 ha, nhiễm nặng 40 ha. 

Trên cây quế sâu đo phát sinh gây hại gốc và rễ 33 ha, đã phun trừ toàn bộ diện tích 

nhiễm bằng máy phun khói; châu chấu tre lưng vàng gây hại khoảng 510 ha rừng 

vầu hỗn giao tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn và khu vực giáp ranh xã Cường 

Lợi, huyện Na Rì với huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với mật độ trung bình 80 - 

100 con/m2, cục bộ 300 con/m
2
. UBND xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn phun 

trừ khoanh vùng những khu vực giáp ranh với cây trồng nông nghiệp bằng máy 

phun dạng khói được khoảng 54 ha. Diện tích nhiễm thấp hơn cùng kỳ năm trước. 
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2. Công tác phát triển nông thôn 

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể; 

hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã tại cơ sở. Đẩy mạnh việc chuyển đổi 

HTX NN theo Luật HTX; thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX; số lượng hợp tác 

xã (HTX) trang trại, gia trại nông nghiệp tiếp tục tăng; trên địa bàn tỉnh hiện có 

144
1
 HTX nông nghiệp tăng 21 HTX so với năm 2018, trong đó thành lập mới năm 

2019 là 30/16 HTX đạt 188% kế hoạch; có 122 tổ hợp tác tăng 58% so với năm 

2018, trong đó 101 tổ hợp tác có chứng nhận của địa phương. Có 14 trang trại, 784 

gia trại, trong đó có 14 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Các 

HTX, trang trại ngày càng sử dụng nhiều đất đai, lao động và sản xuất lượng nông 

sản hàng hóa lớn; tổ chức sản xuất theo chuỗi, hợp tác liên kết quy mô lớn tiếp tục 

được nhân rộng ở các lĩnh vực và nhiều địa phương.  

Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm 

quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ 

trợ 07 HTX tham gia mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm theo chuỗi giá trị; tổ chức 07/08 lớp nâng cao năng lực quản trị phát triển 

HTX với 210 người tham gia. Tổ chức hỗ trợ xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, sân 

kho, điện cho 06 HTX; xây dựng đường trục chính giao thống nội đồng vùng cam, 

quýt cho HTX nông nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh bước đầu đã phát triển theo hướng sản xuất 

hàng hóa, có nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác nỗ lực vươn lên trong liên kết sản xuất, 

kinh doanh. Nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản tỉnh đã phối hợp với 

các cơ quan liên quan tham gia kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, quảng bá, 

giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn cho các siêu thị, hệ thống bán lẻ 

thực phẩm an toàn tại một số tỉnh lân cận, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ 

nông sản, ổn định giá ở mức có lợi cho người dân. Phối hợp triển khai có hiệu quả 

Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” góp phần nâng tổng sản phẩm OCOP đạt 

105 sản phẩm, trong đó 08 sản phẩm đạt 04 sao, 97 sản phẩm đạt 3 sao. Tổ chức 

thành công “Tuần lễ giới thiệu hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh 

Bắc Kạn năm 2019 tại Hà Nội” và diễn đàn “Kết nối cung cầu sản phẩm nông 

nghiệp vùng Trung du Miền núi phía Bắc” tại tỉnh Bắc Kạn. 

Triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc 

gia: Hỗ trợ phát triển phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình 

giảm nghèo, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, hỗ trợ máy móc,... với tổng kinh phí 

chương trình 30a là 21.696 triệu đồng; chương trình 135 là 22.165,861 triệu đồng. 

                                           
1 Trong 144  hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 49 HTX trồng trọt, 31 HTX chăn nuôi, 4 HTX lâm nghiệp, 2 HTX nước sạch 

nông thôn, 58 HTX nông nghiệp tổng hợp. Năm  2019 giải thể 10 HTX., 01 HTX chuyển sang phi nông nghiệp. 
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Ngoài ra các địa phương còn trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo 

quy định của chương trình 30a và 135 là 714 triệu đồng. 

Phối hợp với các huyện, thành phố rà soát đối tượng, địa bàn để xây dựng 

phương án bố trí dân cư xen ghép; triển khai, thực hiện chương trình cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; 

xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 12 “Mô hình sản xuất” của Bộ tiêu chí 

thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho 40 

cán bộ làm công tác bố trí dân cư tại các địa phương. 

3. Khoa học công nghệ đƣợc chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất nông 

nghiệp ngày càng nhiều góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế 

Xác định khoa học công nghệ là then chốt trong cơ cấu ngành nông nghiệp; 

khuyến khích, tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ tạo các sản phẩm nông 

nghiệp chất lượng cao, theo đó nhiều sản phẩm OCOP kết hợp truyền thống với 

ứng dụng khoa học công nghệ nên rất đa dạng, phong phú, chất lượng, mẫu mã bao 

bì đẹp, truy xuất được nguồn gốc. Đến nay có 15/144 HTX nông nghiệp có ứng 

dụng công nghệ cao (chiếm 10% tổng số HTX nông nghiệp). 

Công tác khuyến nông được đẩy mạnh phục vụ cơ cấu lại ngành và xây dựng 

nông thôn mới. Năm 2019 ngành đã tổ chức triển khai được 07 mô hình
2
 trình diễn 

và thử nghiệm. Hiện nay đã tổ chức hội thảo, tổng kết; qua đánh giá của ngành và 

địa phương các mô hình đạt được mục tiêu đề ra.  

Xuất bản và phát hành 04 số tờ tin Khuyến nông Bắc Kạn với 400 cuốn gửi 

trên 200 địa chỉ trong và ngoài tỉnh theo đúng trình tự thời gian quy định, đảm bảo 

chất lượng, yêu cầu đề ra, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, phản ánh nổi 

bật các hoạt động của ngành. 

Tổ chức tập huấn 78
3
 lớp cho 2.356 hộ nông dân tham gia, bằng 58% so với 

cùng kỳ năm 2018 với các nội dung về triển khai văn bản quản lý; kỹ thuật trồng 

rừng, nuôi trồng thủy sản, trồng cây dong riềng, cây gừng, cây bí xanh, cây cam 

quýt, hiểu biết về thuốc bảo vệ thực vật,... 

Thông qua các mô hình, các lớp dạy nghề, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đã 

góp phần làm thay đổi nhận thức cán bộ các cấp, đội ngũ cán bộ khuyến nông tích 

lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong việc chỉ đạo, nâng cao năng lực; bà con nông 

dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất canh tác, giảm chi phí vật tư, công lao 

động, hạn chế ô nhiễm môi trường nông thôn để sản xuất ra những sản phẩm nông 

sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

4. Công tác quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019; phân cấp quản lý Nhà nước  về an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; thành lập đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

                                           
2 Mô hình trồng cây gỗ lớn, làm giàu rừng, nuôi cá theo hướng an toàn sinh học, mô hình trồng lúa, trồng lạc, trồng cây gỗ 

lớn, nuôi cá diêu hồng trong lồng, trông cây dược liệu. 

3 Khuyến nông 12 lớp, Trồng trọt và BVTV 64 lớp, Chi cục Thú y 01 lớp, Phòng Kế hoạch tài 01 lớp 
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sản trong dịp tết và Lễ Hội, kiểm tra tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tổ 

chức triển khai, thực hiện có hiệu quả đến các huyện, thành phố về công tác quản lý 

chất lượng VTNN và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; 

hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản. Tiếp nhận và giải quyết 25 hồ sơ 

cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP, 09 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP (tỉnh cấp 12 hồ sơ, huyện cấp 13 hồ sơ), xác nhận chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn cho 01 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã với 13 sản phẩm. 

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài truyền hình phát sóng 12 tin bài về chủ đề 

“an toàn thực phẩm trong nông lâm thủy sản năm 2019”; treo 08 băng zôn tại các 

chợ huyện, thành phố với nội dung phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về chất 

lượng VTNN& ATTP nông lâm thủy sản. Phát hành 300 tờ rơi, 03 băng đĩa tuyên 

truyền về an toàn thực phẩm trong nông nghiệp cho các huyện, thành phố, các sơ 

sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Phối hợp với Hội nông dân tổ chức 

thành công 08 hội nghị với 442 người tham gia và tập huấn 08 lớp cho1.070 người 

về công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông 

lâm thủy sản cho cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế, Hội Nông 

dân, Hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện, xã phường thị trấn và nông dân. 

- Lấy mẫu giám sát ATTP: Lấy 99 mẫu trên 08 huyện, thành phố. Kết quả 86 

mẫu đảm bảo an toàn chiếm tỷ lệ 87%, 13 mẫu không đảm bảo chất lượng chiếm tỷ 

lệ 7 % với 03 mẫu thịt gà; 03 mẫu bột ớt; 01 mẫu lạp xườn; 05 mẫu rau, củ quả; 01 

mẫu nấm hương. Để nhằm ngăn ngừa và nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh 

doanh nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh, ngành đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa 

phương tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản, 

đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh có mẫu không 

đảm bảo an toàn nhắc nhở, cam kết thực hiện đúng quy định. Kết quả cho thấy đã 

có sự chuyển biến đáng kể về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở và 

chỉ số ATTP các nhóm sản phẩm chủ lực. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 212 cơ sở sản xuất, kinh doanh (55 cơ sở không hoạt 

động, 157 cơ sở đang hoạt động), đã tiến hành đánh giá phân loại với 154/157 cơ 

sở đạt 98%, còn lại 03 cơ sở mới thành lập chưa tiến hành đánh giá phân loại. Lũy 

kế đánh giá phân loại năm 2019 là 14 cơ sở xếp loại A (có hiệu lực trong 02 năm). 

Tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn với 21.547/30.000 cơ 

sở đạt 72%. 

5. Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai, nƣớc sinh hoạt và 

VSMTNT 

-  Chỉ đạo các huyện, thành phố và công ty TNHH MTV Quản lý khai thác 

công trình thủy lợi Bắc Kạn tổ chức tốt việc quản lý công trình thủy lợi không để 

xảy ra diện tích đất sản xuất bị hạn; tổng diện tích được tưới của các công trình là 

20.261 ha, trong đó diện tích trồng lúa 17.260/23.212 ha (đạt 74%), cây màu 2.635 

ha, nuôi trồng thủy sản 366 ha. Tổ chức triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng phương án phòng chống hạn vụ đông xuân năm 
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2018-2019; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt khối lượng công 

việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2019; tổ chức phân loại hiện trạng công trình và hệ thống công trình thủy lợi theo 

Nghị định 67/2018/NĐ-CP và rà soát các trường hợp công trình thủy lợi khác phải 

cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ; chỉ đạo các địa phương quản lý, khai thác hiệu 

quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất như: Quản lý nguồn nước, tích nước, 

vận hành điều tiết hồ chứa, sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi,… Đến nay có 

2.415 công trình đã được UBND tỉnh phân cấp
4
; thành lập được 118 tổ dùng nước 

tại các xã, phường, thị trấn có công trình thủy lợi đi vào hoạt động, quản lý khai 

thác công trình thủy lợi theo quy định. 

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN): Thực 

hiện tốt nhiệm vụ thường trực BCĐ về PCTT; theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, 

chủ động phòng ngừa; kiểm soát an toàn thiên tai; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu 

quả, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ đạo các địa phương rà soát các điểm 

có nguy cơ thiên tai cao, từ đó xây dựng phương án phòng tránh, ứng phó với thiên 

tai; thực hiện đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ, thực hiện trực ban, 

tổng hợp báo cáo theo quy định. Tham mưu tổ chức tốt các đợt diện tập trên địa 

bàn. Trong năm 2019 thời tiết diễn biến phức tạp, đã xảy ra các đợt mưa kèm theo 

tố lốc trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp, cụ 

thể: 02 người chết, 08 người bị thương; 2.888 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng; 717 ha 

hoa màu bị ảnh hưởng; 515 con vật bị chết; 21 ha ao nuôi thủy sản bị vỡ, tràn bờ, 

44 công trình thủy lợi bị hư hỏng,... Ước thiệt hại khoảng 34.339 triệu đồng. Trước 

tình hình trên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã 

chỉ đạo UBND các huyện, thành phố bị ảnh hưởng chủ động chỉ đạo nhân dân bảo 

vệ tốt con người, khắc phục thiệt hại theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời 

thành lập đoàn công tác xuống các địa phương bị thiệt hại trực tiếp chỉ đạo công tác 

khắc phục hậu quả. 

- Tổ chức triển khai thực hiện chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019; hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng 

12/12 công trình cấp nước sinh hoạt; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan 

hướng dẫn thành lập tổ quản lý, quy chế vận hành, khắc phục tồn tại các công trình 

cấp nước sinh hoạt năm 2018. Thực hiện kiểm tra và hoàn thành hồ sơ quyết toán 

các công trình cấp nước sinh hoạt, chuyển vốn còn dư sang năm 2019; tổ chức tập 

huấn 07 lớp cho 373 người với các nội dung về bộ chỉ số theo dõi nước sạch, 

hướng dẫn vận hành quản  lý các công trình cấp nước,... Triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công, sử dụng tài khoản trên hệ thống 

thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư. 

                                           
4
 Trong 2.415  công trình giao cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý 

389 công trình phụ  trách tưới 5.301,9 ha, còn lại 2.026 công trình phụ trách tưới 6.948 ha giao cho địa phương quản lý. 
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6. Vốn đầu tƣ công đƣợc quản lý chặt chẽ hơn; tỷ lệ giải ngân khá; hạ 

tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đƣợc đầu tƣ nâng cấp, số công trình lớn 

đƣợc hoàn thành đi vào sử dụng, phát huy hiệu lực, hiệu quả đầu tƣ 

Tổng kế hoạch vốn năm 2019 giao Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị 

trực thuộc thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mang tính 

chất xây dựng cơ bản là 28.928,265 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 

31/12/2019 là 12.313,602 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch. Các đơn vị được giao chủ 

dự án chủ động, tích cực xây dựng, triển khai thực hiện dự án ngay từ khi được phê 

duyệt chủ trương đầu tư và phân bổ vốn; số vốn kế hoạch thực hiện Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả chỉ được giao 

trên Quyết định, trên thực tế số kinh phí giao chưa được chuyển về tài khoản của 

tỉnh (nguồn cấp phát và vay lại) dẫn đến tỷ lệ giải ngân của toàn ngành thấp. Các 

trình tự thủ tục, cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng cơ bản đều được thực hiện 

đúng quy định của nhà nước, cụ thể: 

- Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng: 

+ Trả nợ các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán: Dự án cải tạo, sửa 

chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trụ sở BQL các trạm 

Kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn; 

Sửa chữa công trình CNSH thôn Nà Pục - Khuổi Lùng - Mỹ Phương; Nhà làm việc 

trạm Kiểm lâm Quang Thuận thuộc hạt kiểm lâm huyện Bạch Thông. 

+ Triển khai thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn Khắc phục thiệt hại do 

cơn bão số 4 và mưa, lũ quét, sạt lở đất tháng 8-9/2018. Đã thi công hoàn thành 

theo hợp đồng đã ký kết, bộ phận giúp việc quản lý dự án đang hoàn thiện các thủ 

tục để bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

+ Triển khai thực hiện công trình Xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình 

thủy lợi theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, năm 2019. Hiện tại, đã thi công hoàn 

thành theo hợp đồng đã ký kết, Bộ phận giúp việc quản lý dự án đang hoàn thiện 

các thủ tục để bàn giao đưa công trình vào sử dụng. 

+ Tiếp tục thực hiện các hợp phần cấp nước tập trung nông thôn thuộc 

Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, báo cáo việc tiết kiệm 5% dự toán, 10% 

tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình; chỉ đạo tiếp tục thực hiện 

Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2020; đôn đốc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 

13/11/2017 của BTV Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng... Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê 

duyệt 13 hồ sơ (trong đó: thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 12 hồ sơ; thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

công trình là 01 hồ sơ). Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi 

công tại 10 công trình; kịp thời đôn đốc các đơn vị có liên quan tuân thủ các quy 

định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý an toàn lao động và vệ 
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sinh môi trường của các chủ thể từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu. 

Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành 09 công trình,... 

(chi tiết tại biểu 05 gửi kèm) 

7. Hệ thống quản lý ngành; công tác cải cách hành chính 

a. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức không giữ chức 

giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; xây dựng phương 

án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng phải 

chuyển đổi năm 2019. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động bổ nhiệm lại, 

tuyển dụng mới được 02 viên chức công tác tại Trung tâm Khuyến nông; hoàn 

thiện Đề án kiện toàn tổ chức Kiểm lâm và các Ban Quản lý rừng đặc dụng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt,... 

Tổng số biến chế cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành hiện có 326/385 

biên chế được giao, trong đó QLNN là 220/268 người, sự nghiệp 77/86 người, hợp 

đồng theo NĐ 68 là 29/31 người. Trong năm đã cử nhiều lượt cán bộ, công chức đi 

đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ LLCT và chuyên môn nghiệp vụ; đến 

nay trình độ về lý luận chính trị: Cử nhân 01 người, cao cấp 54 người, trung cấp 

103 người; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 48 người, đại học 205 người, 

cao đẳng 05 người, trung cấp 43 người, trình độ khác 25 người;  

Trong năm đã tổ chức thực hiện quy trình để kiện toàn công chức, viên chức 

lãnh đạo quản lý đối với các đơn vị, phòng ban đảm bảo quy định, đáp ứng yêu cầu 

công tác. 

Ký hợp đồng với 11 đơn vị tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 

nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg để tổ chức thực hiện 56 lớp, với 1.717 

học viên, đạt 100% kế hoạch, đối tượng đào tạo chủ yếu là lao động thực hiện Đề 

án cơ cấu lại ngành nông nghiệp là thành viên HTX, trang trại và hộ dân đang 

hướng tới sản xuất hàng hóa,... Hiện nay các lớp đã tổ chức bế giảng và thanh quyết 

toán xong. 

b. Công tác cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu 

quả tham mưu nhiệm vụ 

Trong năm 2019 đã tổ chức rà soát, đánh giá 17 TTHC, xây dựng phương án 

đơn giản hóa được 01 TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy 

sản; thống kê trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 03 thủ tục hành chính 

mới, 02 TTHC thay thế, 02 TTHC bãi bỏ. 

Trang cổng thông tin điện tử của ngành được cập nhật tin bài thường xuyên, 

với nhiều nội dung đa dạng, phong phú; dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông 

nghiệp & PTNT hiện nay gồm 87 TTHC đạt dịch vụ công mức độ 3, 05 TTHC đạt 

dịch vụ công mức độ 4. Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 1.032 TTHC cho các 

tổ chức, cá nhân, không có hồ sơ bị quá hạn; có 141 hồ sơ phát sinh sử dụng dịch 

vụ bưu chính công ích.  
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Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật 

kỷ cương hành chính tại một số đơn vị, phòng, ban trong ngành. Qua kiểm tra nhìn 

chung lãnh đạo, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Nông 

nghiệp và PTNT nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chất lượng 

tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đã có chuyển biến tích cực. Trong năm 2019 

tổng số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao là 2.078 nhiệm vụ được giao trong 2.055 

văn bản, số nhiệm vụ đã hoàn thành 2.067 nhiệm vụ chiếm 99%, số nhiệm vụ hoàn 

thành đúng thời hạn 2.027 nhiệm vụ, chiếm 98%, số nhiệm vụ hoàn thành nhưng 

quá hạn 40 nhiệm vụ chiếm 2%. Còn lại 11 nhiệm vụ đang thực hiện.  

Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống tham nhũng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh; không sử dụng xe công vào việc riêng; công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định; xây dựng văn hóa công sở và 

môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.  

8. Công tác quản lý vật tƣ nông nghiệp, thanh tra, kiểm tra và giải quyết 

khiếu nại tố cáo 

a. Công tác thanh tra, kiểm tra 

 Thực hiện 02 cuộc Thanh tra trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Phát 

triển nông thôn và Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi trong việc thực hiện công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

việc thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao; tổ chức 01 cuộc kiểm tra công tác lựa 

chọn nhà thầu, thanh quyết toán Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững năm 2017, 2018 tại các huyện, thành phố và Vườn Quốc gia Ba Bể. Qua 

thanh tra, kiểm tra không phát hiện sai phạm về kinh tế, một số tồn tại, hạn chế 

trong công tác triển khai thực hiện đã được chỉ ra và kiến nghị khắc phục, điều 

chỉnh đảm bảo theo đúng quy định. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã tổ chức 

rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

b. Thanh, kiểm tra chuyên ngành 

- Tổ chức 04 đợt kiểm tra liên ngành đột xuất về chất lượng vật tư nông 

nghiệp; kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

và công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kiểm tra việc sản xuất kinh, 

doanh chế biến lâm sản. Kết quả đã kiểm tra được 144 cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

yêu cầu 01 hộ kinh doanh tiêu hủy tại chỗ 41 gói giống rau các loại với trọng lượng 

0,5 kg không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Xử phạt vi phạm hành chính 07 cơ 

sở trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Thu nộp ngân sách 

nhà nước 15 triệu đồng. Thông qua việc kiểm tra đoàn đã tuyên truyền các hộ kinh 

doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh các mặt hàng 

kinh doanh có điều kiện do ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý. Tiến hành lấy 12 

mẫu phân bón tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn và các cơ 

sở kinh doanh phân bón trên địa bàn thành phố đi phân tích. Kết quả phân tích cho 

thấy các mẫu phân bón cơ bản đều có các chỉ tiêu phân tích đạt tiêu chuẩn chất 

lượng của nhà sản xuất ghi trên bao bì sản phẩm. 
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- Thực hiện kiểm tra 04 doanh nghiệp về việc chấp hành chế biến kinh doanh lâm 

sản theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

- Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Thành lập 05 đoàn, 

kiểm tra 115 cơ sở trên địa bàn các huyện, thành phố, trong đó 69 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh có nguồn gốc từ động vật, 44 cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn gốc 

thực vật, 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn gốc từ thủy sản. Kết quả 92 mẫu 

âm tính với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân và cacbamat, hàn the...chiếm 

85%; 02 mẫu dương tính với thuốc bảo vệ thực vật chiếm 2%; 14 mẫu không rõ kết 

quả chiếm13%,... cơ quan chuyên môn đã yêu cầu các cơ sở thực hiện khắc phục 

lỗi và cam kết chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong việc sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản. 

- Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tiến hành kiểm tra 16 cơ sở, hộ kinh 

doanh vật tư nông nghiệp, phát hiện và lập biên bản xử phạt 03 hộ kinh doanh phân 

bón, thuốc BVTV, xử phạt vi phạm hành chính 9,4 triệu đồng. 

+ Quản lý giống: Thực hiện theo dõi khảo nghiệm, trình diễn và sản xuất thử 

24 giống lúa, ngô các loại. Tiếp nhận và hoàn thiện thủ tục công nhận 97 cây đầu 

dòng (26 cây cam CS1 tại huyện Ba Bể, 09 cây cam đường canh tại huyện Bạch 

Thông, 29 cây mơ vàng tại huyện Chợ Mới;17 cây Dẻ ván và 16 cây lê tại huyện 

Ngân Sơn). 

+ Quản lý phân bón: Thực hiện kiểm tra vụ xuân gồm 24 loại, vụ mùa 30 loại 

đều có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt 

Nam. Tổ chức 03 lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận chuyên môn về phân 

bón cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân cho 83 học viên tham gia. Thẩm 

định và cấp 117 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Thu thập 10 

mẫu phân bón gửi đi phân tích, kết quả cho thấy các mẫu đều đủ tiêu chuẩn chất 

lượng công bố của nhà sản xuất. 

+ Quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Lấy 06 mẫu để gửi đi phân tích, kết quả 6/6 

mẫu đều đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Tổ chức 01 lớp 

tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh với 37 học viên tham dự; thẩm định 

và cấp 12 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV (cấp mới là 09 cơ 

sở, cấp lại là 03 cơ sở). 

c. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo 
Trong năm 2019 đã nhận được 12 đơn khiếu nại, kiến nghị, trong đó 09 đơn 

thư thuộc thẩm quyền đã được xác minh giải quyết, các đơn thư không thuộc thẩm 

quyền, đơn nặc danh đã được xử lý theo quy định. 

9. Kết quả thực hiện chƣơng trình hành động 

Quyết định số 66/QĐ-UBND, ngày 16/01/2019 và Quyết định 2099/QĐ-

UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT được giao  13 nhiệm 

vụ. Đến nay tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành 12/13 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ không 

hoàn thành là nội dung thực hiện mở rộng cấp chứng chỉ FSC để nâng cao giá trị 
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rừng không, mặc dù Sở đã chỉ đạo Ban quản lý dự án KfW8 rà soát, tham mưu đề 

xuất Ban QLDA KfW8 trung ương điều chỉnh, bổ sung hoạt động hỗ trợ cấp chứng 

chỉ rừng FSC dự kiến khoảng 1.500 ha tại huyện Chợ Mới. Tuy nhiên việc điều 

chỉnh bổ sung hoạt động hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng FSC liên quan đến điều chỉnh 

Văn kiện của dự án (do Thủ tướng Chính phủ quyết định), do đó không thể thực 

hiện trong năm 2019, (chi tiết tại biểu 06 kèm theo). 

Trên cơ sở Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 và quyết định số 

66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành Quyết định 58/QĐ-SNN, ngày 25/01/2019, trong đó giao cụ thể 

cho các đơn vị tổ chức thực hiện là 69 nhiệm vụ. Các đơn vị, phòng ban đã chủ 

động tham mưu thực hiện; đến ngày 31/12/2019, đã hoàn thành đạt được mục tiêu 

là 68/69 nhiệm vụ; 01 nhiệm vụ không hoàn thành với nội dung thực hiện về phát 

triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã 

chăn nuôi theo chuỗi liên kết, hướng hàng hóa. Nguyên nhân do bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi bùng phát trên diện rộng; sau khi thực hiện công tác phòng, chống dich 

bệnh, các tổ chức cá nhân không đủ điều kiện để tái đàn nên đã bỏ trống chuồng 

nuôi. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 200 gia trại chăn nuôi đang hoạt động, bên 

cạnh đó phần lớn các gia trại chăn nuôi trên địa bàn chưa đạt tiêu chí đảm bảo vệ 

sinh môi trường do chăn nuôi ở quy nông hộ, chuồng trại chưa đảm bảo theo quy 

định về các điều điều kiện vệ sinh môi trường.  

10. Kết quả thực hiện các chƣơng trình, dự án  

a. Hoạt động dự án KfW8 
Tổ chức triển khai tại huyện Ngân Sơn và Chợ Mới bao gồm các nội dung 

sau: Đánh dấu bài cây tỉa thưa 400/450 ha đạt 89% kế hoạch; đo đạc đất và điều tra 

lập địa cho hoạt động trồng cây dưới tán có sự tham gia của người dân 509/500 ha 

đạt 101%, điều tra lập địa cho trồng cây dưới tán 245/245 ha đạt 100%; giám sát 

công tác tỉa thưa 200/300 ha đạt 67% kế hoạch; triển khai trồng cây bản địa dưới 

tán 60/110 ha đạt 55%. Tổ chức 01 cuộc hội thảo kỹ thuật cấp tỉnh với 56 người 

tham gia; đưa 94 người dân vùng dự án huyện Ngân Sơn, Chợ Mới thăm quan, học 

tập mô hình quản lý bền vững tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái và huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh; tập huấn kỹ thuật tỉa thưa, trồng cây bản địa dưới tán 

rừng 50 lớp cho 1.300 người tham gia. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu thiết bị văn phòng, cung cấp phân bón cho cây trồng dưới tán, làm biển hiệu 

đo đạc. 

Tiến độ giải ngân 9.502/22.500 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch, trong đó vốn 

ODA 6.414/16.800 triệu đồng, đạt 38% KH, vốn đối ứng 3.088/5.700 triệu 

đồng, đạt 54% kế hoạch. 

b. Thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý và sử dụng đất trồng lúa 

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao thực hiện 02 nội dung 

quản lý và sử dụng đất trồng lúa bao gồm: Hoạt động Phân tích chất lượng hóa lý 

tính đất chuyên trồng lúa nước và hoạt động xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công 

trình thủy lợi, kết quả cụ thể: 
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Hoạt động Phân tích chất lượng hóa lý tính đất chuyên trồng lúa nước: Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức lấy 100 mẫu 

đất chuyên trồng lúa trên địa bàn các huyện, thành phố. Đồng thời tổ chức các thủ 

tục lựa chon nhà thầu và ký hợp đồng gói thầu Phân tích chất lượng hóa lý tính đất 

chuyên trồng lúa nước năm 2019 với đơn vị đủ năng lực theo quy định. Hiện nay 

đã tổ chức nghiệm thu kết quả phân tích tích mẫu đất; đồng thời thông báo và 

khuyến cáo, định hướng biện pháp tác động đối với diện tích chuyên trồng lúa nước 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến các địa phương. 

Hoạt động xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi được triển 

khai đảm bảo tiến độ, ngành đã phối hợp với các địa phương được hưởng lợi và các 

nhà thầu tổ chức thi công tác công trình, hiện nay đã hoàn thành các nội dung ngoài 

hiện trường, đang hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán. 

III. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và 

PTNT với UBND các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh (Số 675/QC-SNN-

UBND ngày 25/4/2019) 

Quy chế Phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với UBND các 

huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh được ký kết vào ngày 25/4/2019. 

Thông qua nội dung Quy chế được ký kết, Sở Nông nghiệp và PTNT và 

UBND các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên phối 

hợp trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn để đảm bảo thực hiện và hoàn thành các 

chỉ tiêu kinh tế xã hội giao năm 2019; tổ chức phối hợp đánh giá kết quả sản xuất 

nông lâm nghiệp năm 2019, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020,... 

Tuy nhiên, một số địa phương việc thực hiện quy chế phối hợp vẫn chưa đảm 

bảo như: Công tác phối hợp trong đánh giá thống kê chưa đạt hiệu quả cao, tiến độ 

báo cáo của một số địa phương còn chậm, thiếu các số liệu theo yêu cầu; việc tham 

gia góp ý đối với các nội dung do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì còn mang tính 

hình thức, nghiên cứu chưa sâu, dẫn đến việc triển khai còn gặp những khó khăn 

nhất định. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Dự ƣớc các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 (được giao tại Quyết định số 

2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019) 

- Các chỉ tiêu đạt kế hoạch, gồm: 

(1) 30 HTX nông nghiệp thành lập mới, đạt 188% KH. 

(2) Sản lượng khai thác gỗ 260.391 m
3
, đạt 130% KH. 

(3) Sản lượng cây mận 2.053 tấn, đạt 130% KH. 

(4) Sản lượng cam, quýt 22.397 tấn, đạt 128% KH. 

(5) Sản lượng cây mơ 1.549 tấn, đạt 121% KH. 

(6) Sản lượng cây mía 4.077 tấn, đạt 116% KH. 
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(7) Diện tích nghiệm thu trồng rừng 6.054 ha, đạt 114% KH. 

(8) Sản lượng cây nghệ 3.475 tấn, đạt 111% KH. 

(9) Sản lượng khoai lang 2.626 tấn, đạt 109% KH. 

(10) Sản lượng nuôi trồng thủy sản 2.491 ha, đạt           109% KH. 

(11) Sản lượng cây rau các loại 36.289 tấn, đạt 107% KH. 

(12) Sản lượng cây lạc 1.028 tấn, đạt 107% KH. 

(13) Sản lượng lương thực có hạt 178.103 tấn, đạt  102% KH.  

(14) Tỷ lệ che phủ rừng 72,56%, đạt 101% KH. 

(15) Sản lượng cây chuối 15.312 tấn, đạt 101% KH. 

- Các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, gồm: 

(1) T.lệ dân cư NT được sử dụng nước hợp VS 96,5% đạt 98% KH. 

(2) Duy trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 từ lúa, ngô sang cây trồng có giá 

trị kinh tế cao là 1.349 ha, đạt                                                97% KH. 

(3) Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha 

3.289/3.400 ha, đạt  97% KH. 

(4) Sản lượng cây chè 9.445 tấn, đạt 94% KH. 

(5) Sản lượng đậu đỗ 848 tấn, đạt 94% KH. 

(6) Tổng thịt hơi các loại 22.265 con, đạt 89% KH. 

(7) Sản lượng đậu tương 1.022 tấn, đạt 88% KH. 

(8) Sản lượng cây thuốc lá 1.856 tấn, đạt 87% KH. 

(9) Sản lượng cây khoai môn 2.125 tấn, đạt 86% KH. 

(10) Sản lượng hồng không hạt 1.807 tấn, đạt 77% KH. 

(11) Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa  

263/342 ha, đạt  77% KH. 

(12) Sản lượng cây gừng 5.964 ha, đạt 71% KH. 

(13) Sản lượng cây dong riềng 34.479 tấn, đạt 59% KH. 

2.Những kết quả đạt đƣợc  
Đánh giá tổng thể, năm 2019 tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch 

cơ cấu lại ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, vận hành theo cơ 

chế thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới là động lực chủ yếu tạo giá trị 

gia tăng và đổi mới mô hình tăng trưởng; thị trường, sức cạnh tranh của nông sản 

tỉnh Bắc Kạn có nhiều tiến bộ. Một số chỉ tiêu tăng so với kế hoạch như diện tích 

trồng rừng tăng 774 ha; sản lượng khai thác gỗ tăng 60.391 m
3
; diện tích trồng rau 

được chứng nhận ATTP hoặc công nghệ cao tăng 22 ha, diện tích sản xuất lúa 

chất lượng tăng 72 ha,... người dân từng bước thay đổi nhận thức chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, phát huy thế mạnh của địa phương, mở rộng quy mô phát triển 

thành vùng sản xuất hàng hoá.  

Các tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng; 

hoạt động dịch vụ, phục vụ sản xuất được tăng cường; công tác quản lý, bảo vệ 

rừng ngày càng ổn định, giảm số vụ vi phạm và tính chất, mức độ vi phạm. 
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Công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ sản xuất có nhiều đổi mới, tiến bộ: Sở 

Nông nghiệp và PTNT và các huyện, thành phố chủ động xây dựng, triển khai 

phương án, kế hoạch sản xuất sớm; chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân 

việc gieo trồng theo lịch thời vụ; cơ cấu giống phù hợp; tập trung chăm sóc để cây 

trồng sinh trưởng phát triển nhanh, tăng sức chống chịu sâu bệnh và điều kiện 

ngoại cảnh bất lợi, giảm chi phí thuốc trừ sâu; chủ động phối hợp với cấp ủy chính 

quyền cơ sở triển khai và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các phương án phòng, 

chống dịch bệnh, phòng chống rét trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phương án 

phòng chống hạn, phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn,....đồng 

thời, các địa phương đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị chỉ đạo, 

hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất. 

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của 

tỉnh, huyện tiếp tục được thực hiện và có vai trò tích cực trong hỗ trợ nông dân phát 

triển sản xuất; nhiều huyện đã chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách và hỗ trợ 

phù hợp với tình hình của địa phương tạo đà cho nông dân phát triển sản xuất. 

3. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những thành quả đạt được trong năm 2019 còn một số tồn tại, hạn 

chế và khó khăn, thách thức cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là: 

- Một số diện tích cây trồng chính không đạt kế hoạch giao (cây dong riềng, 

cây thuốc lá). Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững; cơ cấu kinh tế nông 

thôn các xã vùng sâu, vùng xa chuyển dịch chậm; chưa thu hút được nhiều doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chuỗi liên kết sản xuất với tiêu 

thụ, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn phát triển chưa 

mạnh; thị trường tiêu thụ, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa ổn định; việc giải 

quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh còn hạn chế.  

 - Mức độ đầu tư thâm canh còn thấp, chất lượng sản phẩm chưa thật sự đáp 

ứng yêu cầu cao của thị trường, chưa đảm bảo các điều kiện để phát triển bền vững. 

Năng suất nhiều loại cây trồng tuy có tăng, nhưng còn thấp so với tiềm năng, lợi 

thế của địa phương. Các vùng chuyên canh cây trồng, vùng khuyến khích phát triển 

chăn nuôi tập trung bước đầu đã hình thành, nhưng việc tổ chức thực hiện còn gặp 

nhiều khó khăn, nhất là việc đầu tư hạ tầng. 

- Các thông tin về giá cả thị trường đầu vào, đầu ra đến người nông dân còn 

chưa kịp thời; người dân thiếu kỹ năng phân tích, nắm bắt thị trường; sản xuất chủ 

yếu là nhỏ lẻ; quản lý ATTP vẫn còn khó khăn, phức tạp.  

- Một số địa phương chưa định hướng, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phát 

triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật, tổng đàn gia súc của nhiều địa 

phương giảm mạnh đặc biệt là đàn đại gia súc và đàn lợn; chưa có vắc xin, thuốc 

đặc trị bệnh dịch tả lợn Châu Phi, chỉ áp dụng các biện pháp phòng bệnh là chính 

dẫn đến dịch lây lan trên diện rộng; chưa chủ động được nguồn con giống phục vụ 

tại chỗ; chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, việc giết mổ nhỏ lẻ tại các 

hộ dân dẫn đến việc kiểm soát và phòng bệnh cho vật nuôi gặp nhiều khó khăn. 



 20 

- Lao động trong nông nghiệp bị thiếu hụt, có xu thế chuyển đổi sang công 

việc khác, nhất là nguồn lao động trẻ có trình độ nên việc tiếp cận tiến bộ kỹ thuật 

và tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn hạn chế. Vẫn còn người dân trông 

chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, áp dụng tập quán canh tác cũ, sử dụng các 

giống lúa, ngô chưa theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. 

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hạn hẹp chưa đáp ứng nhu cầu thực 

hiện nhiệm vụ giao ; việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp vảo sản xuất 

nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. 

PHẦN II 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 

I. BỐI CẢNH VÀ YÊU CẦU 

Ngành nông nghiệp tiếp tục xác định đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: 

Chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn sản phẩm còn thấp, thị trường tiêu thụ thiếu 

ổn định; các công trình thủy lợi được xây dựng lâu năm đã xuống cấp; tình hình 

thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

Thực hiện thành công các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao tại Quyết định 

2488/QĐ-UBND, ngày 10/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2020, cụ thể: 

- Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản 3,5%. 

- Bình quân lương thực có hạt trên đầu người 550kg/năm; diện tích sử dụng 

giống lúa chất lượng 3.950 ha, sản xuất lúa hàng hóa 345 ha; duy trì diện tích đã 

chuyển đổi 1.610 ha. 

- Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu/ha trở lên 3.500 ha. 

- Cây ăn quả: Duy trì, ổn định diện tích vùng sản xuất hàng hóa cây ăn quả 

đặc sản cam, quýt, hồng không hạt, cây mơ hiện có. Thực hiện thâm canh cải tạo 

585 ha cây cam quýt, 55 ha cây hồng không hạt, 40 ha cây mơ và trồng mới 80 ha 

cây cam quýt, 55 ha cây hồng không hạt, 40 ha cây mơ. 

- Cây chất bột: Khoai môn 252 ha; dong riềng 520 ha. 

- Cây rau, đậu các loại: Cây rau 2.954 ha; cây đậu đỗ 702 ha. 

- Cây công nghiệp: Đậu tương 570 ha; lạc 542 ha; thuốc lá 855 ha; gừng 260 

ha; nghệ 95 ha, cây chè 2.020 ha. 

- Tổng đàn: Đại gia súc (trâu, bò, ngựa) 90.270 con (số con hiện có 68.405 

con, xuất chuồng 21.865 con); đàn lợn 331.770 con (số con hiện có 139.000 con, 

xuất chuồng 192.770 con); đàn gia cầm 4.030.400 con (số con hiện có 1715.300 

con, xuất chuồng 2.315.100 con).  

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 22.000 tấn.  

- Diện tích nuôi thủy sản 1.392 ha, sản lượng 2.515 tấn. 
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- Trồng rừng sau khai thác 4.000 ha, trồng rừng phân tán 1.900 ha, trong đó có 

3.000 ha trồng các loại cây gỗ lớn. 

- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức ổn định 72%. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành  
- Xây dựng chương trình hành động, phân giao nhiệm vụ cụ thể, thời hạn thực 

hiện đến từng phòng, đơn vị trong ngành. Định kỳ tổ chức đánh giá tiến độ thực 

hiện để có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

giống cây trồng vật nuôi, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, chất lượng nông lâm 

sản, thủy sản; thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp; 

hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, tập 

trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, trên 

cơ sở đó, hàng tháng các cấp uỷ đảng, chính quyền tổ chức theo dõi, đánh giá, giám 

sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ngành Nông nghiệp và PTNT với các 

Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã 

hội; triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án phòng, chống dịch 

bệnh, phòng chống rét trên cây trồng, phòng chống hạn, phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn. Thường xuyên kiểm điểm đánh giá quá trình phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ.  

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và PTNT và Cục 

Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chính sách khuyến 

khích đầu tư, nâng cấp dây truyền sản xuất của các tổ hợp tác, HTX, cơ sở chế biến 

dong riềng, sản xuất miến dong trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu các tổ hợp tác, HTX, cơ sở chế biến có 

nhu cầu đều được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

2. Về cơ chế chính sách 

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành để 

khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, như: Chính sách hỗ trợ  huyện 

nghèo thực hiện theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; chính sách 

bảo vệ và phát triển rừng bền vững; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

17/7/2019, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân tỉnh; 

Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính 

sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng trung du miền núi 

phía Bắc,... Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 
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đoạn 2016 – 2020; chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo 

Quyết định 50/2014/QĐ-TTg  của Chính phủ,... 

3. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, 

chất lƣợng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phấn đấu vƣợt 

mục tiêu tăng trƣởng của năm ở mức cao nhất 

 Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức triển khai giám sát, đánh giá bộ 

tiêu chí và tổ chức triển khai, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp khi 

đươc phê duyệt; rà soát, đánh giá lợi thế, tiềm năng để xây dựng, phát triển cơ cấu 

sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường để có giải pháp chỉ đạo; chú trọng phát triển 

thị trường tiêu thụ kịp thời, hiệu quả. Đề xuất các giải pháp tổng thể, đồng bộ về kế 

hoạch, cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa 

phương. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực như sau: 

- Trồng trọt 

+ Tiếp tục rà soát chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế 

và nhu cầu thị trường như lúa chất lượng cao, trồng rau thâm canh tăng năng suất 

và xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, cây dược liệu; cải tạo 

trồng bổ sung, thâm canh tăng năng suất cây ăn quả, cây chè mở rộng diện tích sản 

xuất theo quy trình VietGAP hoặc đạt tiêu chuẩn về vệ sinh san toàn thực phẩm. 

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức 

sản xuất theo chuỗi, đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp an toàn, nông 

nghiệp hữu cơ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, thực hiện 

các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng các 

loại phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật. Tiếp tục chuyển đất lúa hiệu quả 

thấp sang các cây trồng khác có thị trường và hiệu quả cao hơn. 

+ Bám sát diễn biến thời tiết, thông tin thị trường để kịp thời điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất (thời vụ gieo trồng, cơ cấu và diện tích cây trồng), đảm bảo hạn chế 

tối đa thiệt hại do diễn biến bất thường của thời tiết. 

+ Tăng cường công tác dự báo, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cây 

trồng; thực hiện các giải pháp đồng bộ quản lý vật tư đầu vào, đặc biệt là giống cây 

trồng và phân bón,... 

- Chăn nuôi 

+ Phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh theo mô hình gia trại, trang 

trại, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng áp dụng kỹ thuật tiên tiến, có 

kiểm soát; xử lý tốt môi trường, sử dụng có hiệu quả chất thải chăn nuôi làm phân 

bón hữu cơ.  

+ Chỉ đạo các địa phương, phối hợp với một số doanh nghiệp, hợp tác xã và 

các cơ sở giống thống nhất và triển khai những giải pháp tăng cường hoạt động sản 

xuất, cung ứng đủ nhu cầu giống cho sản xuất; nghiên cứu, phát triển giống phù 

hợp với điều kiện thực tiễn; kiểm soát giá giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản 

phẩm chăn nuôi, hỗ trợ người dân tái đàn vật nuôi đạt kế hoạch giao.  

+ Kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng cường hoạt động kiểm 

dịch thú y, tổ chức kiểm soát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia 
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cầm, phòng trừ dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi; đẩy mạnh kiểm tra điều 

kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ sản phẩm động vật và giám sát 

tồn dư hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật. 

- Thủy sản: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật thủy sản số 18/2017/QH14. Chỉ 

đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch nuôi trồng thủy 

sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020. Khuyến cáo người nuôi 

thường xuyên theo dõi diễn biến điều kiện tự nhiên, tình trạng sức khỏe thủy sản 

nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát hiện kịp thời rủi ro, dịch bệnh để có biện 

pháp xử lý phù hợp. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống thuỷ sản. 

- Lâm nghiệp  

+ Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, kết hợp hoạt 

động bảo vệ, khai thác rừng với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi 

trường sinh thái. Áp dụng mô hình nông lâm kết hợp, phát triển dược liệu, khai thác 

lâm sản ngoài gỗ, phối hợp với hoạt động du lịch sinh thái. Phát triển lâm nghiệp đa 

chức năng, trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ; nâng cao giá trị gia tăng 

sản phẩm gỗ qua chế biến; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ. Phát triển các 

vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, ván nhân tạo,…  

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa nghề rừng, tạo nguồn thu ổn định, phát 

triển các hình thức du lịch gắn với lâm nghiệp. Tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo 

chuỗi giá trị, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp.   

+ Tập trung triển khai thực hiện tốt Luật lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; tiếp tục tăng cường chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và 

sử dụng rừng; phát huy hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 

13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 71/NQ-CP 

ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 511/-VPCP ngày 

01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng; phát hiện sớm các đối tượng phá hoại rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi 

phạm Luật lâm nghiệp, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả 

vốn đầu tư XDCB, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên: Duy trì, 

chủ động nguồn nước phục vụ tưới cho diện tích trồng cây nông nghiệp hàng năm 

và diện tích nuôi trồng thủy sản; sử dụng các nguồn vốn, duy tu, sửa chữa các công 

trình thủy lợi bị hư hỏng, đặc biệt đối với các công trình hồ chứa có nguy cơ mất an 

toàn đảm bảo đạt hiệu quả. Tham gia quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, 

bảo vệ chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng; tăng cường năng lực phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch 

vốn đầu tư công được giao.  

- Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

+ Duy trì xúc tiến quảng bá các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn 

thực phẩm thông qua các Hội chợ triển lãm, tăng cường các hoạt động xúc tiến 

thương mại, kết nối cung cầu theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh kết nối các doanh 

nghiệp, HTX nông nghiệp thông qua các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu 
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thụ sản phẩm. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc 

trưng trên địa bàn tỉnh. 

+ Xây dựng phương án tiêu thụ kịp thời nông sản cho người dân, khắc phục 

tình trạng dư thừa, giá giảm gây thiệt hại cho người sản xuất; dự báo và xây dựng 

phương án hỗ trợ tiêu thụ nông sản chính (bí thơm, cam, quýt, dong riềng, thịt 

lợn,...); xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua nâng cao chất lượng nông sản, đảm 

bảo an toàn thực phẩm và phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.  

+ Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông 

lâm thủy sản thông qua các biện pháp quản lý theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu 

đến chế biến. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, 

chương trình, kế hoạch hành động về công tác đảm bảo ATTP, như Nghị quyết số 

43/2017/QH14, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về ATTP. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh 

ATTP; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất 

kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về ATTP cho tiêu dùng. 

+ Đổi mới và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, 

trọng tâm là phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi 

giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ, trong đó HTX giữ vai trò chủ đạo; đẩy mạnh 

phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp, phát triển trang trại theo hướng chú trọng 

hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao. 

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục khuyến 

khích hình thành các tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, sơ 

chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, coi đây là tiền đề phát triển sản xuất quy mô lớn 

và thay thế vai trò sản xuất nông hộ nhỏ lẻ. 

+ Tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động 

hiệu quả đến năm 2020”, phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã 

nông nghiệp theo Luật HTX, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và 

xây dựng nông thôn mới”.  

- Thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

Tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, ưu 

tiên cho nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất các loại giống chất lượng cao, bảo 

quản giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo lao 

động nông nghiệp,chuyển sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, HTX, tổ 

hợp tác, thị trường để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Gắn đào 

tạo nghề với chuyển giao công nghệ mới và quy trình sản xuất mới cho nông dân.  

- Các giải pháp khác 

+ Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, 

HĐND,UBND. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

Tiếp tục hiện đại hoá quản lý ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng 
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cao năng lực công tác thống kê, dự báo và truyền thông; tăng cường công tác thanh 

tra công vụ; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm. 

+ Thực hiện các giải pháp ổn định đời sống, sản xuất sau tái định cư. Triển 

khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, 

nhất là tại các xã nghèo, huyện nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất để giảm 

nghèo. 

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh 

doanh trong nông nghiệp, phấn đấu thành lập mới 16 HTX nông nghiệp; hỗ trợ 

thúc đẩy liên kết thông qua hoạt động tuyên truyền quảng bá mô hình hiệu quả, làm 

cầu nối để các trang trại, HTX và doanh nghiệp hợp tác liên kết, nâng cao hiệu quả 

kinh tế hộ.  

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, hỗ trợ thực 

hiện cơ cấu lại ngành. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách mới ban hành 

về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tín dụng trong nông 

nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.  

+Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác nông nghiệp từ tỉnh đến 

cơ sở, đặc biệt là đội ngũ khuyến nông viên cấp xã, đội ngũ thú y viên cơ sở để đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

+ Rà soát các sản phẩm nông nghiệp có tính hàng hóa trên địa bàn, hướng dẫn 

các tổ chức, cá nhân áp dụng các biện pháp kỹ thuật sản xuất an toàn, chứng nhận 

sản phẩm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc,... 

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2019, kế 

hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Bắc Kạn./. 
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