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BÁO CÁO 
Tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 01, 

 nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 

 

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP  

1. Trồng trọt 

1.1. Cây trồng vụ đông năm 2019 

Tổng diện tích gieo trồng cây rau màu vụ đông 1.489/1.490 ha, đạt 100% 

kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Rau các loại 985/965 ha 

đạt 102% KH; ngô 221/255 ha đạt 87% KH; khoai tây 131/138 ha đạt 95% KH; 

khoai lang 133/132 ha đạt 101% KH. Tổng sản lượng cây vụ đông ước đạt 

14.957/15.108 tấn, đạt 99% kế hoạch. 

1.2. Công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2020 

Kế hoạch gieo trồng cây lương thực có hạt vụ xuân là 17.130 ha, trong đó: 

Lúa xuân là 8.200 ha; ngô xuân 8.930 ha. 

- Lúa ruộng
1
: Diện tích đã cày ải toàn tỉnh đạt 3.050 ha, đạt 37% (tiến độ  

cày ải huyện Pác Nặm nhanh nhất đạt 70%). Hiện nay, các địa phương đang chỉ 

đạo khuyến cáo bà con tập trung làm đất, gieo mạ xung quanh tiết lập xuân 

(ngày 04/02/2020). 

- Cây thuốc lá: Hiện nay các hộ dân đang làm đất và trồng được 479/865 

ha, đạt 55% kế hoạch, dự kiến trồng trước tết khoảng 80% kế hoạch. 

- Cây Dong riềng đã trồng 24 ha tại huyện Na Rì, Bạch Thông. 

- Công tác chuẩn bị giống, vật tư, phân bón: Hiện nay Chi nhánh vật tư 

nông nghiệp tại các địa phương đã nhập giống lúa, phân bón đủ đáp ứng nhu cầu 

sản xuất vụ xuân của bà con nông dân.  

2. Chăn nuôi, thủy sản 

Tổng đàn vật nuôi hiện có: Gia súc 67.000 con đạt 98% kế hoạch, (trong 

đó trâu 44.337 con, bò 19.957 con và ngựa 2.706 con); lợn 126.337 con đạt 

91% kế hoạch; dê 20.361 con đạt 93% kế hoạch; gia cầm 2.276.349 con đạt 

133% kế hoạch. 

Trong tháng, cơ quan chuyên môn đã kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài 

tỉnh: Trâu, bò, ngựa 818 con; lợn 278 con; kiểm soát vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật tại các đầu mối giao thông: Trâu bò 4.491 con, lợn 3.163 con, gà 
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vịt 32.870 con. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt 

công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi 

và vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán. 

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi: Tính đến ngày 17/01/2019 dịch tả lợn Châu 

Phi xảy ra  tại 116 xã, 707 thôn, 4.284 hộ, số lợn ốm chết tiêu hủy là 27.213 con 

với khối lượng 1.205 tấn. Hiện nay, bệnh DTLCP trên địa bàn 72 xã, phường, 

thị trấn đã công bố hết dịch và có 37 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.  

Trên đàn đại gia súc, gia cầm không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, rải rác tại 

một số địa phương xuất hiện ổ dịch nhỏ như tụ huyết trùng, lép tô,...cơ quan 

chuyên môn đã phối hợp với chính quyền địa phương và hộ dân điều trị kịp thời, 

không để dịch lây lan ra diện rộng. 

3. Lâm nghiệp  

Chuẩn bị cây giống: Số cây giống đã gieo tại vườn ươm sản xuất tập trung là 

hơn 05 triệu cây, trong đó: chủng loại cây giống chủ yếu là: cây mỡ, keo, xoan ta, 

thông mã vĩ, giổi, xoan,...Hiện nay, các loại cây con đang sinh trưởng và phát 

triển tốt, một số loài cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ trồng rừng. 

Công tác quản lý bảo vệ rừng: Ban hành văn bản chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán. Phát hiện và lập biên bản 39 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu giữ hơn 

60m
3
 gỗ các loại. Các vụ vi phạm được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý 

theo đúng quy định. Tổng các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước trên 120 

triệu đồng. 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức “Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý gắn với việc triển khai thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Chương trình mục tiêu phát triển lâm 
nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.  

Tình hình dịch bệnh cây lâm nghiệp: Trên cây hồi bệnh thán thư gây hại 26 

ha tại các huyện Bạch Thông, Chợ Mới, đã tổ chức phun trừ trên 07 ha, hiện nay 

tại các địa phương đang tiếp tục phun trừ những diện tích còn lại. 

4. Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

 Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020 ngành đã chỉ đạo 

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, UBND các 

huyện, thành phố tổ chức tốt việc quản lý công trình, chủ động nguồn nước phục 

vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng phương án phòng chống hạn vụ Đông Xuân 

năm 2019-2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. 
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5. Các hoạt động khác 

Thành lập đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ Hội xuân năm 2020, đồng thời ban 

hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm 

nông lâm, thủy sản.  

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực 

hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020; đồng thời xác định các 

nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Chương trình hành động, phân giao nhiệm vụ, 

thời gian thực hiện từng nội dung cho các phòng, đơn vị thuộc ngành. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2020 

1. Sản xuất Nông nghiệp 

Đề nghị các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch cây vụ 

đông, vệ sinh đồng rộng, soi bãi; đẩy nhanh tiến độ làm đất gieo trồng các cây 

vụ xuân theo kế hoạch như: Thuốc lá, dong riềng, khoai môn,... 

 Chuẩn bị đủ giống, vật tư, phân bón phục vụ cho sản xuất; chỉ đạo gieo mạ 

trong điều kiện tốt nhất, che phủ nilon chống rét cho mạ và có phương án chống 

rét cho các cây trồng khi nhiệt độ giảm thấp; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất lúa; kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, vật tư phân 

bón trên địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất 

lượng đưa vào thị trường gây ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. 

Các địa phương chỉ đạo phòng chống hạn và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

bà con tăng cường các biện pháp chống đói rét cho gia súc, tăng cường công tác 

thanh tra và kiểm tra kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch vận 

chuyển gia súc, gia cầm đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán; tiếp tục phòng, 

chống và thẩm định điều kiện công bố hết bệnh DTLCP, đồng thời đề nghị 

UBND các huyện công bố hết bệnh DTLCP trên địa bàn cấp xã khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Báo cáo tình hình dịch bệnh và thiệt hại cây trồng, vật nuôi 

do rét đậm, rét hại về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có biện pháp 

chỉ đạo kịp thời. 

Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi. 

2. Lâm nghiệp 

Đẩy nhanh tiến độ xử lý thực bì, chỉ đạo chăm sóc, chống rét cho cây giống 

lâm nghiệp, theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo đủ giống phục vụ trồng 

rừng theo kế hoạch.  

Vệ sinh rừng hồi đang bị bệnh Bệnh thán thư gây hại, tiêu hủy những cành 

lá bị bệnh rụng xuống để tránh bệnh lây lan ra diện rộng. Tiến hành phun trừ 

theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

Các đơn vị, địa phương hưởng ứng và phát động thực hiện tết trồng cây,  

báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 20/02/2020. 
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Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng và chặt phá rừng trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

3. Một số nhiệm vụ khác 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chương 

trình quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trong dịp tết nguyên đán; hỗ 

trợ phát triển hợp tác xã; thực hiện chương trình phát triển nông lâm nghiệp, 

thuỷ sản theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, chương trình khuyến nông, xây 

dựng nông thôn mới, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất hàng hóa,... 

Tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nông dân duy trì diện tích đã chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng năm 2018-2019; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

phương thức sản xuất mới, tiến bộ. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 

trấn tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

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,... 

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức, triển 

khai thực hiện theo kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 01 và một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Bắc Kạn./. 

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC 
Gửi bản điện tử:                                                                                      

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (Báo cáo);  

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Cục Thống kê; Sở KH&ĐT (P/hợp);                                                 

- UBND các huyện, thành phố (P/hợp);                                                

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T.hiện);                                                                                                                        

- Phòng NN các huyện, P.KT thành phố (T.hiện); 

- CBCC phòng KHTC;                                                                                                                                                                         

Gửi bản giấy: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo);         

- Giám đốc Sở;                                             

- Lưu: VT, KHTC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Quang Nhất 

 


		nhatnq@backan.gov.vn
	2020-01-21T10:33:31+0700


		2020-01-21T10:57:24+0700


		2020-01-21T10:57:45+0700


		vanphong.nn@backan.gov.vn
	2020-01-21T10:59:53+0700




