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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 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp quý I, nhiệm vụ,  

giải pháp trọng tâm quý II năm 2020  

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 

316/SKHĐT-TH, ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc 

đề nghị báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2020. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo như sau: 

Nhằm thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, trong quý I/2020 ngành đã ban hành kế hoạch, phân giao nhiệm vụ, 

thời hạn thực hiện từng nội dung cho các phòng, đơn vị thuộc ngành; đồng thời 

tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao; chỉ 

đạo đơn vị trong ngành phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động 

nhân dân chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản; thực hiện đúng khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, mạnh dạn 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật 

nuôi, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm sản, thủy sản trong dịp tết 

nguyên đán; phối hợp chuẩn bị tết trồng cây xuân Canh Tý năm 2020,... kết 

quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020 

1. Trồng trọt 

1.1. Kết quả sản xuất vụ đông 

- Cây 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 15.407/15.108 tấn, đạt 102% kế hoạch.  

1.2. Tiến độ sản xuất vụ xuân1 

Năm 2020 thời tiết thuận lợi nên tiến độ gieo trồng lúa, ngô nhanh hơn so 

với năm 2019, cụ thể: 

- Lúa, ngô xuân: Diện tích cấy lúa 8.443/8.300 ha đạt 102% KH, bằng 

100% so với cùng kỳ năm 2019; cây ngô đã trồng 6.948/8.698 ha đạt 80% kế 

hoạch, bằng 127% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Cây thuốc lá diện tích trồng đạt 750/855 ha đạt 88% kế hoạch, bằng 86% 

so với cùng kỳ năm 2019, đang giai đoạn phát triển thân lá. 

 
1 Số liệu cập nhật ngày 17/3/2020. 
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- Cây dong riềng đã trồng 399/520 ha đạt 77% KH, bằng 105% so với cùng 

kỳ năm 2019, (huyện Chợ Mới chưa trồng). 

Các cây trồng khác: Cây lạc 183/265 ha đạt 68% KH, cây khoai môn 

128/252 ha đạt 51% KH, cây khoai lang 109/230 ha đạt 47% KH, cây rau 

793/1.390 ha đạt 57% KH, cây đậu tương 149/235 ha đạt 62% KH,... 

Hiện nay nhân dân các địa phương đang tiếp tục gieo trồng phấn đấu hoàn 

thành kế hoạch giao. 

1.3. Tình hình sâu bệnh và công tác phòng trừ 

Trên cây lúa ốc bươu vàng gây hại, diện tích nhiễm 65 ha ở giai đoạn mới cấy 

đến hồi xanh, trong đó diện tích nhiễm nhẹ đến trung bình 60 ha, nhiễm nặng 05ha; 

bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ 10 ha trên giống J02 tại huyện Bạch Thông, bà con đã 

chủ động phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm.  

Trên cây ngô sâu keo mùa thu gây hại nhẹ 3,5 ha, bà con nông dân diệt trừ 

sâu bằng các biện pháp thủ công và phun thuốc hóa học được 2 ha, diện tích 

nhiễm cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Các cây trồng khác sâu bệnh gây hại nhẹ. 

1.4. Công tác quản lý giống và vật tư nông nghiệp 

Ngành đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các 

cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về buôn bán giống cây 

trồng; tuyên truyền bà con sử dụng các loại giống nằm trong cơ cấu chỉ đạo của 

tỉnh; thành lập đoàn kiểm tra, thống kê, rà soát giống cây trồng trên địa bàn. Kết 

quả cho thấy các cửa hàng kinh doanh, buôn bán giống, vật tư nông nghiệp đã 

nhập giống, phân bón đáp ứng đủ số lượng nhu cầu nhân dân đăng ký cho sản 

xuất vụ xuân.  

- Tổ chức kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp. Phát hiện 

và lập biên bản 02 đơn vị vi phạm quy định về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, 

thu hồi 02 kg thuốc BVTV hết hạn sử dụng, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp 

ngân sách nhà nước 3 triệu đồng. Thực hiện lấy 10 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, 10 

mẫu phân bón, 12 mẫu giống lúa, gửi phân tích kiểm tra chất lượng, kết quả các 

mẫu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.  

- Thẩm định và cấp 22 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, 

02 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; thẩm định hồ sơ 06 Công ty 

xin phép thực hiện mô hình các giống lúa trong vụ xuân 2020,... 

2. Chăn nuôi, thú y  

- Công tác phát triển chăn nuôi: Trong Quý 1 đàn vật nuôi giảm, do số 

lượng xuất bán giết mổ tăng trong dịp tết Nguyên đán, cụ thể: Tổng đàn trâu, bò, 

ngựa 63.600/68.405 con đạt 93% KH, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2019; đàn 

gia cầm 1.773.313/1.715.300 con đạt 103% KH, bằng 98% so với cùng kỳ năm 

2019; đàn lợn 114.687/139.000 con đạt 83% KH, bằng 63 % so với cùng kỳ năm 

2019; hiện nay các huyện, thành phố đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi, ngành 
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đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức tái đàn, tuy nhiên trên thị trường 

hiện nay giá lợn giống tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tái đàn lợn. 

-  Công tác thú y: 

+ Dịch bệnh Lở mồm long móng xảy ra trên đàn trâu, bò tại huyện Chợ 

Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn và Na Rì, tổng số con mắc bệnh 286 con. Cơ quan 

chuyên môn đã phối hợp với xã, phường thực hiện tốt các biện pháp không chế 

ổ dịch, đến nay tất cả số trâu, bò mắc bệnh đã được điều trị khỏi. 

+ Đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương rải rác xảy ra ổ dịch nhỏ, như: 

Bệnh Tụ huyết trùng trâu bò, tụ huyết trùng lợn, lép tô lợn, newcastle gà,... đã 

được phát hiện và điều trị kịp thời.  

+ Trong 3 tháng đầu năm ngành Nông nghiệp và PTNT đã 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, lễ hội xuân. Đã cấp cho các huyện, thành 

phố vắc xin lở mồm long móng gia súc 17.850 liều, tụ huyết trùng trâu bò 

17.850 liều/5 huyện, thành phố (riêng huyện Ba Bể, Pác Nặm và Ngân Sơn sử 

dụng nguồn ngân sách 30a); vắc xin Dại chó 34.950 liều. Hiện nay các địa 

phương đang tiếp tục triển khai tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi đợt 1 năm 2020.  

- Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển: Trong quý 1 cơ 

quan chuyên môn đã kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu 191 con; lợn 

202 con, gia cầm 2.200 con; kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 76 con; lợn 4.057 con, 

gia cầm 3.653 con; kiểm soát, phúc kiểm vận chuyển động vật, sản phẩm động 

vật tại các đầu mối giao thông: Trâu, bò 2.826 con, dê 1.633 con, lợn 884 con, 

gà vịt 48.120 con.  

3. Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đã thực hiện khoảng 

1.227/1.392 ha đạt 88% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện 

nay bà con đang tiếp tục thu hoạch cá đạt kích cỡ thương phẩm, cải tạo ao để thả 

cá giống, thực hiện các biện pháp phòng trị bệnh. 

4. Lâm nghiệp 

- Công tác phát triển rừng 

+ Chuẩn bị cây giống: Số cây giống đã chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng 

năm 2020 là trên 05 triệu cây với các loài keo, lát, quế, thông, giổi, xoan,…cây 

sinh trưởng và phát triển tốt, một số loài đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ 

trồng rừng. 

+ Tổng diện tích đăng ký trồng rừng 4.127 /5.900 ha đạt 70% kế hoạch, 

diện tích rừng đã trồng 466/5.900 ha đạt 8% kế hoạch (trồng phân tán 65 ha, 

trồng tập trung 401 ha) bằng 257% so với cùng kỳ năm 2019. Ngành đang tiếp 

tục chỉ đạo, đôn đốc và cập nhật diện tích đăng ký và diện tích trồng rừng theo 

kế hoạch. 

+ Diện tích rừng đã trồng đang trong chu kỳ chăm sóc trên địa bàn tỉnh từ 

năm 2017 - 2019 là 6.176 ha, trong đó rừng phòng hộ 109 ha, rừng sản xuất 

6.067 ha. 
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- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tổ chức 41 cuộc tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng với 1.737 lượt người 

tham gia. 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 quý 1 không xảy ra cháy rừng. 

+ Công tác quản lý lâm sản: Lập biên bản 109 vụ vi phạm Luật Lâm 

nghiệp (tăng 44 vụ so với cùng kỳ); tịch thu hơn 181 m3 gỗ các loại,... tổng 

các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước trên 846 triệu đồng.  

- Hoạt động tại các khu bảo tồn: Đã tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng và truy 

quét được 152 lượt với 620 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.  

- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản: Việc khai thác 

lâm sản của các chủ rừng trên địa bàn, đặc biệt khai thác cây gỗ tự nhiên mọc 

xen trong diện tích rừng trồng đã được các Hạt Kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn thực 

hiện quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đến nay sản lượng khai thác 

là 27.042 m3 gỗ các loại2.  

- Tình hình dịch bệnh: Trên cây hồi bệnh thán thư gây hại 32 ha tại các huyện 

Bạch Thông, Chợ Mới, trong đó diện tích bị hại nặng khoảng 05 ha, đã phun được 

97 ha tại huyện Chợ Mới, diện tích nhiễm thấp hơn cùng kỳ năm trước; sâu ong 

gây hại nhẹ 10 ha cây mỡ tại huyện Pác Nặm và TP Bắc Kạn; trên cây quế sâu 

gặm vỏ gây hại 2,5 ha, chủ rừng đã thực hiện biện pháp thủ công cạo phá đường 

đục diệt sâu, diện tích nhiễm cao hơn cùng kỳ năm trước. 

5. Các hoạt động hỗ trợ sản xuất 

Trong 3 tháng đầu năm tất cả các đơn vị trực thuộc Ngành Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn đã xây dựng xong kế hoạch hoạt động và kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị năm 2020. 

- Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và TKCN 

+ Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt khối lượng công việc, diện tích 

được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020, xây 

dựng phương án phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2019-2020, chỉ đạo các 

địa phương và Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ 

chức, vận động nhân dân thực hiện nạo vét, phát dọn, sửa chữa kênh mương, 

các công trình thủy lợi để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất , chuyển những 

diện tích đất trồng lúa không chủ động nước sang cây trồng khác phù hợp với 

kế hoạch và điều kiện của từng địa phương. 

+ Tình hình thiệt hại: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp chiều và đêm ngày 

24/01/2020 đã xảy ra 02 trận mưa đá kèm theo tố lốc gây thiệt hại đến đời 

sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp, cụ thể: 3.502 nhà ở bị hư hỏng; 

 
2 Số liệu cập nhật ngày 18/3/2020. 
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140ha hoa màu bị ảnh hưởng,... Ước thiệt hại khoảng 15.989 triệu đồng. Theo 

thống kê sơ bộ từ các địa phương đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18/3/2020 

thiệt hại do mưa đá xảy ra tại huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn và thành phố Bắc 

Kạn, làm cho 15 nhà bị hư hỏng phần mái; 247 ha hoa màu bị thiệt hại, trong 

đó có 156 ha cây thuốc lá,...Hiện nay các địa phương đang tiếp tục rà soát, 

thống kê và khắc phục thiệt hại.  

- Công tác Quản lý chất lượng 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 2020. Tổ chức kiểm tra 22 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản trong dịp tết Nguyên đán và Lễ Hội xuân năm 2020 

tại các huyện, thành phố, kết quả cho thấy hầu hết các cơ sở chấp hành tương 

đối tốt các quy định trong sản xuất, kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã tuyên 

truyền, vận động các cơ sở chấp hành tốt hơn các quy định của Nhà nước 

trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP, nhằm từng bước nâng cao chất 

lượng sản phẩm nông lâm sản và thủy sản. 

- Công tác phát triển nông thôn: Triển khai dự án liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2020; hoàn thiện hồ sơ thẩm định báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi, 

nhà kho, điện cho HTX nông nghiệp năm 2019-2020. Tiếp tục hướng dẫn các 

địa phương tổ chức lại sản xuất để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã 

(HTX) sản xuất chế biến sản phẩm nông sản. Thành lập mới 02 HTX, nâng 

tổng số HTX nông nghiệp lên 145. Phối hợp với các huyện, thành phố rà soát 

đối tượng, địa bàn để xây dựng phương án bố trí dân cư xen ghép. Tổng hợp 

nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

năm 2020. 

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tiến hành chọn điểm, chọn hộ, tập huấn, 

cấp phát vật tư hỗ trợ các mô hình trồng thử nghiệm, trình diễn năm 2020. 

Riêng mô hình trồng thử nghiệm giống lạc mới (06 ha) tại huyện Chợ Đồn 

đã trồng xong. 

- Công tác xây dựng cơ bản: Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm 

phát luật và hướng dẫn liên quan đến công tác xây dựng cơ bản; tổ chức thẩm 

định 01 dự án, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình.  

- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 

năm 2020; tổ chức đánh giá, lựa chọn nhà thầu xây lắp và thực hiện khởi công 

15 công trình cấp nước sinh hoạt; tổng hợp số liệu kết quả bộ chỉ số theo dõi 

đánh giá nước sạch và VSMTNT. 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

Thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-SNN về kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 33/QĐ-UBND, ngày 09/01/2020 và Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Tổng số nhiệm vụ được giao: 12 nhiệm vụ 
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Số nhiệm vụ đã hoàn thành:  04 nhiệm vụ 

Số nhiệm vụ đang thực hiện:  08 nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định,(có 

phụ lục chi tiết kèm theo). 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2020 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước của ngành và các nội 

dung quy định tại Quyết định số 38/QĐ-SNN về kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 và Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020, cụ thể: 

1. Sản xuất nông nghiệp 

- Chủ động đôn đốc các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 

nông dân gieo, cấy các loại cây trồng theo khung thời vụ và đảm bảo chỉ tiêu kế 

hoạch giao; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng; chủ động 

công tác phòng, chống hạn, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất đến sản xuất khi tình huống 

xấu xảy ra; chỉ đạo đội ngũ cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y viên cơ sở thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp, các chương trình, dự 

án và nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch tại các địa phương để kịp thời phát 

hiện và có biện pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc; tổ chức triển khai 

đến các doanh nghiệp, cơ sở thu mua ký cam kết bao tiêu sản phẩm dong riềng 

năm 2020 trên toàn bộ diện tích trồng trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác dự tính dự báo, chẩn đoán chính xác các loại dịch hại 

trên cây trồng và có các biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, đặc biệt là 

bệnh sâu keo mùa thu.  

- Tổ chức chỉ đạo tái đàn lợn sau khi đã công bố hết dịch tả lợn Châu phi, phù 

hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; Tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu phi, cúm gia 

cầm, và bệnh lở mồm long móng; thực hiện công tác tiêm phòng đợt I năm 

2020; tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm phòng triệt để cho đàn vật nuôi 

trong vùng có ổ dịch cũ; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra 

chuyên ngành kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và vệ sinh 

an toàn thực phẩm, phát hiện các sai phạm và có biện pháp xử lý kịp thời. 

2. Về lâm nghiệp 

Tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp; các 

giải pháp bảo vệ rừng, chống chặt phá và phòng cháy chữa cháy rừng, giám sát 

chặt chẽ việc sử dụng rừng; vận động các địa phương tiếp tục thực hiện đăng 

ký trồng rừng và tổ chức, hướng dẫn người dân trồng rừng đúng kỹ thuật. Tăng 

cường kiểm tra tình hình sâu bệnh hại cây lâm nghiệp để đề xuất biện pháp 

phòng trừ. 

Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác lâm sản của các chủ 

rừng trên địa bàn, đặc biệt đối với việc khai thác cây gỗ tự nhiên mọc xen trong 

diện tích rừng trồng. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát các cơ sở gieo 
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ươm trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp cây giống cho trồng rừng đạt 

chất lượng, hiệu quả. Phát hiện và kiến quyết xử lý các trường hợp vi phạm 

trong sản xuất, kinh doanh cây giống kém chất lượng, giống không rõ nguồn 

gốc, gây thiệt hại cho người dân.  

3. Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và TKCN 

- Tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT & TKCN năm 2019, xây dựng 

phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trình UBND 

tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Theo dõi diễn biến thời tiết, chủ 

động tham mưu và chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động phòng tránh, ứng 

phó với các hình thái thiên tai xảy ra; tham mưu phương án khắc phục thiệt hại 

do các đợt mưa đá gây ra trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành; đôn 

đốc các địa phương thực hiện tốt phương án phòng chống hạn hán; Tăng cường 

công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình thuỷ lợi, các công trình cấp 

nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. 

- Chỉ đạo công tác duy tu bảo dưỡng công trình thuỷ lợi đảm bảo cung cấp 

đủ nước tưới cho cây trồng vụ xuân và an toàn trong mùa mưa, lũ.  

4. Các công tác khác 

- Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tập trung hướng dẫn nông dân 

chăm sóc cây trồng vụ xuân, thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông 

theo kế hoạch. 

- Tiếp tục chỉ đạo, phổ biến tuyên truyền các văn bản về quản lý chất lượng 

và an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm 

nông, lâm, thuỷ sản.  

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống, vật tư, phân bón và thuốc bảo 

vệ thực vật phục vụ cho sản xuất vụ xuân và chuẩn bị cho vụ mùa sớm. Phối hợp 

với các ngành liên quan kiểm tra chất lượng giống cây trồng nông lâm nghiệp, 

cây ăn quả, giống vật nuôi,…trước khi đưa vào sản xuất. 

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực 

hiện các công trình chuyển tiếp và chương trình mới được duyệt đảm bảo tiến độ 

theo cam kết; tham mưu xây dựng kế hoạch và trình duyệt kế hoạch, thẩm định 

và phê duyệt dự toán các công trình. 

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

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

theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; chính sách bảo vệ và phát 

triển rừng bền vững; chính sách quản lý và bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định 

35/2015/NĐ-CP; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về thu hút 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ngoài ra triển khai thực hiện các nội dung 

Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị 
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gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035 và các 

chương trình sự nghiệp kinh tế, dự án,…  

 IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

-  Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tiến độ trong 

sản xuất nông lâm nghiệp. Trên cơ sở đó, hàng tháng các cấp uỷ đảng, chính 

quyền tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tạo sự 

đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và cộng đồng doanh 

nghiệp, người dân nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất, trong đó 

tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. 

- Về kỹ thuật, khoa học công nghệ trong sản xuất: Nâng cao tỷ lệ cơ giới 

vào sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao thu 

nhập. Chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng có năng suất, chất 

lượng, hiệu quả kinh tế cao phù hợp với nhu cầu thị trường; áp dụng quy trình 

kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất như SRI, ICM; sản xuất đảm bảo an toàn thực 

phẩm,... Tăng cường quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp đối với các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; chủ động chuyển đổi các diện 

tích đất trồng lúa, ngô sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. 

- Tổ chức lại sản xuất: Thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản 

xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa; cơ sở sản xuất được cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,... tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện liên doanh, liên kết trong quá trình sản xuất, 

trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa; tăng cường xúc tiến thương 

mại để quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất nông lâm nghiệp quý I, các nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm quý II năm 2020 của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Bắc Kạn./.  

Nơi nhận:    KT. GIÁM ĐỐC 
Gửi bản điện tử:                                                                                      

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

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (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;                                                                                                                                                                         

- Lưu: VT, KHTC.   
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