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BÁO CÁO  

Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 10 

 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 
 

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP 

1. Trồng trọt  

- Đối với các cây trồng vụ Mùa 

+ Diện tích lúa ruộng 14.189/14.210 ha, đạt 100% KH, trong đó lúa mùa 

sớm đã thu hoạch 2.294/2.294 ha, đạt 100% diện tích, trà chính vụ đang giai 

đoạn trổ bông đến chín đỏ đuôi. 

+ Cây ngô 5.701/5.578 ha, đạt 102% KH, đã thu hoạch 1.401 ha đạt 25% 

diện tích. 

+ Các cây trồng khác diện tích trồng sớm bắt đầu cho thu hoạch. Hiện nay 

các địa phương đang rà soát, tổng hợp báo cáo diện tích cây trồng vụ mùa theo 

quy định. 

- Một số diện tích cây trồng sâu bệnh gây hại nhẹ như bệnh đạo ôn cổ bông, 

bệnh khô vằn, sâu keo mùa thu,...cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn người dân 

áp dụng các biện pháp phòng, trừ theo quy định. 

- Tiến độ gieo trồng vụ Đông: Cây ngô sinh khối 09/68 ha đạt 13% KH; 

cây rau 50/954 ha đạt 05% KH; cây ớt 11/25 ha đạt 44% KH. 

2. Chăn nuôi, thuỷ sản  

2.1. Chăn nuôi 

- Công tác chăn nuôi phát triển chậm, tổng đàn vật nuôi giảm, đặc biệt là 

đàn lợn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Việc tái đàn khôi phục sản 

xuất trong chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng cao, giá lợn hơi 

giảm. Hiện nay các địa phương đang phối hợp với cơ quan Thống kê tổng hợp 

số liệu điều tra tổng đàn vật nuôi tại thời điểm 01/10/2021. 

- Tiến độ tiêm phòng định kỳ đợt 21: Vắc xin LMLM  trâu, bò: 

17.122/38.880 liều đạt 44% KH; vắc xin THT trâu bò: 17.447/38.880 liều đạt 

45% KH; dại chó (tiêm bổ sung) được 2.250 liều; viêm da nổi cục trâu bò 

3.636/5.400 con đạt 67% KH. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục tổ chức 

tiêm phòng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/10/2021.  

- Tình hình dịch bệnh:  

 
1 Số liệu tại thời điểm 15/10/2021 
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+ Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Tính đến ngày 20/10/2021 dịch đã 

xuất hiện tại 80/108 xã, phường, thị trấn; 366 thôn, 1.489 hộ, đã tiêu hủy 6.753 

con với khối lượng 316.560 kg. Hiện đã công bố hết dịch 26 xã, có 11 xã đã qua 

21 ngày; 43 xã, phường, thị trấn chưa qua 21 ngày từ khi phát hiện ổ dịch mới, 

ngành đang phối hợp với địa phương thẩm định, hoàn thiện hồ sơ công bố hết 

dịch và chỉ đạo người chăn nuôi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định.  

+ Bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 1.111 hộ, 329 thôn, 73 xã, phường thuộc 

08 huyện, thành phố, tổng số trâu, bò mắc bệnh 2.787 con, trong đó bị chết 203 

con, đã điều trị khỏi 2.560 con, đang điều trị 24 con; hiện nay có 47 xã đã công bố 

hết dịch; 12 xã có trâu bò khỏi bệnh đã qua 21 ngày và 14 xã chưa qua 21 ngày.  

Ngoài ra, tại các địa phương khác rải rác xảy ra ổ dịch nhỏ, như: Bệnh Tụ 

huyết trùng, lép tô lợn, newcastle gà,... đã được người dân phát hiện, báo cho cơ 

quan chuyên môn điều trị kịp thời không để ổ dịch lây lan.  

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

môn đã kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh 1.445 con lợn; kiểm soát giết 

mổ trâu, bò 87 con; lợn 2.824 con và gia cầm 4.255 con; kiểm soát vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật tại các đầu mối giao thông: Trâu, bò 475 con, lợn 

592 con, gà vịt 30.030 con.  

2.2. Thuỷ sản 

Diện tích nuôi trồng thủy sản đã thực hiện khoảng 1.346/1.404 ha đạt 96% 

kế hoạch, sản lượng ước đạt 2.615/2.605 tấn đạt 100% kế hoạch, ngoài ra còn có 

57 lồng nuôi với thể tích khoảng 2.407 m3. Trại giống thủy sản cung ứng được 

11/13 tấn cá giống, đạt 85% kế hoạch. Tổ chức thả bổ sung nguồn lợi thủy sản 

11.600 con cá giống tại hồ Bản Chang huyện Ngân Sơn. 

3. Lâm nghiệp  

- Diện tích trồng rừng 5.156/3.570 ha đạt 144% kế hoạch (trồng lại sau 

khai thác, người dân tự trồng mới 3.443 ha, trồng cây phân tán 1.713 ha).  

- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tổ chức 70 cuộc tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng với 2.615 lượt người tham 

gia. Lập biên bản 35 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 40m3 gỗ các loại; thu 

nộp ngân sách Nhà nước trên 327 triệu đồng.  

- 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 được các Hạt Kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn thực 

hiện quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay sản 

lượng khai thác là 262.549/287.000 đạt 91% kế hoạch. 

- Hoạt động tại các khu bảo tồn: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho cộng đồng 

thôn vùng đệm; tổ chức tuần tra và truy quét được 171 lượt ngày với 711 719 

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 
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phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện sớm các hành vi vi phạm trong khu bảo tồn. 

Số cưa xăng đã được cấp GCN sử dụng tại 02 khu bảo tồn là 622/622 chiếc đạt 

100% số lượng, trong đó thực hiện quản lý tập trung tại khu bảo tồn thiên nhiên 

Kim Hỷ là 201/391 chiếc, đạt 51%.  

4. Xây dựng nông thôn mới 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới đã triển khai văn bản triển khai đăng 

ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng 

tới xây dựng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; yêu cầu UBND 

các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 rà soát kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn 

mới, nguồn vốn đã được UBND các huyện giao cho các xã triển khai, thực hiện. 

Tiến độ như sau: 

- 06 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới:  

+ Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm: Xã đánh giá đạt 17/19 tiêu chí; còn 2 tiêu 

chí chưa đạt, gồm: Thu nhập, hộ nghèo. 

+ Xã Cường Lợi, huyện Na Rì: Xã đánh giá đạt 16/19 tiêu chí; còn 3 tiêu 

chí chưa đạt, gồm: Giao thông, trường học, thu nhập. 

+ Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông: Xã đánh giá đạt 15/19 tiêu chí; còn 4 

tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường 

và an toàn thực phẩm. 

+ Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn: Xã đánh giá đạt 13/19 tiêu chí; còn 6 

tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu 

nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

+ Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể: Xã đánh giá đạt 13/19 tiêu chí; còn 6 tiêu 

chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở dân 

cư, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm. 

+ Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới: Xã đánh giá đạt 10/19 tiêu chí; còn 9 

tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, tổ 

chức sản xuất, quốc phòng và an ninh. 

- Xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 02 xã Kim Lư và Quang Thuận đã đạt 

chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì, 

nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt; 13 xã đã đạt 

chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới 

đã đạt và triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 

- Thôn đạt chuẩn nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo địa phương có các thôn 

thuộc kế hoạch đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2021 triển khai thực hiện 

thôn nông thôn mới năm 2021 theo quy định. 

- Hoàn thiện hồ sơ, phục vụ đoàn công tác thẩm định thành phố Bắc Kạn 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
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- Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP): Tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá, công nhận và phân hạng sản 

phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, 

đăng ký nội dung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-

2025. Tổ chức kiểm tra thực hiện chu trình OCOP, hỗ trợ các chủ thể kinh tế 

hoàn thiện sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021 tại các huyện, 

thành phố. 

5. Các hoạt động khác 

- Công tác thuỷ lợi: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi đạt hiệu quả cao; tổ chức kiểm tra công tác thủy lợi phục 

vụ sản xuất tại địa phương. Tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng 

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết thông qua 

giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. Ban hành hướng dẫn 

đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. 

- Tình hình thiệt hại do thiên tai: Trong kỳ xảy ra 02 đợt mưa vừa đến mưa 

to làm hư hỏng một số đoạn đường tỉnh lộ, cụ thể: Bong, tróc về nền mặt đường 

320 m3, cây đổ gây tắc đường tại 02 vị trí; đường tràn bị tắc, cống tắc 2 vị trí;  

sạt lở taluy âm nhiều vị trí,… ước thiệt hại khoảng 304 triệu đồng. 

- Công tác phát triển nông thôn: Tổng hợp báo cáo tổng kết 20 năm thực 

hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2021. Hướng 

dẫn thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã tại cơ sở; thành lập mới được 52 hợp tác xã 

(HTX), nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 2412; ngoài ra còn 

có trên 300 tổ hợp tác và 08 trang trại. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện 

các dự án liên kết sản xuât và tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức xét chọn danh mục dự án liên kết năm 2022. 

- Công tác Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Lấy 75 mẫu thực 

hiện giám sát dư lượng thuốc kháng sinh, chất kích thích, Natri bezoat trên sản 

phẩm thịt; thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả, sản phẩm chế biến từ thực vật; 

hàm lượng Nitrat trên sản phẩm đông lạnh. Kết quả 72/75 mẫu đảm bảo an toàn 

thực phẩm hoặc có phát hiện nhưng nằm trong ngưỡng cho phép chiếm 96%3, 

phát hiện 03 mẫu không đảm bảo an toàn thực phẩm chiếm 04%4. Thông qua 

 
2. Trong 241 hợp tác xã có  39 HTX tạm ngừng hoạt động, 10 HTX giải thể; 

3 01 mẫu măng ớt phát hiện tồn dư hàm lượng Cadimin (Cd) = 0.007 mg/kg (giới hạn cho phép Cd không quá 1,0 mg/kg quy định tại CVN 8-2:2011/BYT); 02 mẫu giò chả 

phát hiện tồn dư Natri benzoat = 24,44 mg/kg và 48,57 mg/kg (giới hạn cho phép Natri benzoat =500 mg/kg quy định tại văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 

15/6/2015 của Bộ Y tế), do đó đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định 

4 01 mẫu măng ớt phát hiện tồn dư hàm lượng Cadimin (Cd) = 0.007 mg/kg (giới hạn cho phép Cd không quá 1,0 mg/kg quy định tại CVN 8-2:2011/BYT); 02 mẫu giò chả 

phát hiện tồn dư Natri benzoat = 24,44 mg/kg và 48,57 mg/kg (giới hạn cho phép Natri benzoat =500 mg/kg quy định tại văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 

15/6/2015 của Bộ Y tế), do đó đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. 01 mẫu Quả Hồng phát hiện tồn dư hoạt chất Carbendazim =9,08μg/kg; 01 mẫu Quả Lựu phát 

hiện tồn dư hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl =50,23μg/kg; 01 mẫu rau Xà lách phát hiện tồn dư hoạt chất Carbendazim =4,78μg/kg và Chlorpyrifos Ethyl =23,05μg/kg; các hoạt 

chất trên đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấm sử dụng quy định tại Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 và Quyết định số 501/QĐ-BNN-

BVTV ngày 12/02/2019. 
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việc lấy mẫu giám đã nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh, ngành đã 

chỉ đạo các huyện, thành phố khắc phục những tồn tại, hạn chế theo quy định. 

- Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tiếp tục theo dõi các mô hình đã 

triển khai, đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.  

- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Theo dõi, đôn đốc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ cấp nước sạch nông thôn, chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, chỉ 

đạo thi công 05 công trình cấp nước sinh hoạt tại các huyện Bạch Thông, Ngân 

Sơn, Chợ Mới và Chợ Đồn, tiến độ ước đạt 96% kế hoạch. Tổ chức Hội nghị 

triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả” triển khai công tác thu thập số liệu Bộ chỉ số Theo dõi đánh giá 

nước sạch nông thôn. 

II. KẾT QUẢ 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 27/QĐ-SNN về việc ban hành kế hoạch thực 

hiện chương trình hành động tại Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 20/01/2021 

và Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Tổng số nhiệm vụ được giao: 23 nhiệm vụ, trong đó (15 nhiệm vụ giao ngành 

Nông nghiệp và PTNT, 08 nhiệm vụ giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới). 

Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 12 nhiệm vụ 

Số nhiệm vụ đang thực hiện: 11 nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định. 

(chi tiết tại biểu kèm theo) 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2021 

1. Về nông nghiệp, thủy sản 

Các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thu hoạch lúa mùa và một số cây 

trồng khác, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân không phơi lúa ngoài 

đồng ruộng tránh bị ảnh hưởng đến chất lượng khi gặp thời tiết mưa kéo dài; tổ 

chức rà soát, điều tra diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng vụ Mùa, cây 

ăn quả, cây chè; đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ Đông. Thực hiện tốt công 

tác dự tính, dự báo, phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng, để có 

biện pháp xử lý kịp thời, chú ý phòng trừ chuột gây hại trên cây lúa; bệnh sâu 

keo mùa thu, bệnh đốm là, thối thân trên cây ngô; bệnh bọ xít muỗi, bọ cánh tơ 

trên cây chè,... hướng dẫn nông dân cách phòng trừ kịp thời đạt hiệu quả. Tham 

mưu UBND tỉnh ban hành phương án sản xuất vụ Xuân năm 2022. 

Tham mưu triển khai các Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực 

hệ thống thú y các cấp giai đoạn 2021-2030; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi, thủy sản giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt các biện pháp để 

khống chế, ngăn chặn và phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục, 
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triển khai thực hiện vệ sinh, sát trung theo quy định; tập trung chỉ đạo phát triển 

đàn vật nuôi phấn đấu đạt kế hoạch giao; khuyến khích chăn nuôi tập trung tại 

các trang trại; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy 

hiểm ở động vật, như: Bệnh lở mồm long móng gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh 

tai xanh,... tăng cường công tác quản lý con giống, thuốc, thức ăn chăn nuôi. 

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2021; chăm sóc, 

phòng, trừ dịch bệnh diện tích nuôi trồng thủy sản. 

Triển khai, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống rét 

cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. 

2. Về lâm nghiệp 

Chỉ đạo chăm sóc rừng trồng, tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả trồng 

rừng theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng. 

Đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2022 như: Đẩy 

nhanh tiến độ gieo ươm, hoàn thiện thiết kế để chủ động xử lý thực bì và hiện 

trường trồng rừng năm 2022; chuẩn bị công tác phòng cháy rừng trong mùa khô. 

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại địa phương thực 

hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển 

lâm sản trái phép, đặc biệt tại các khu vực rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm. 

3. Xây dựng nông thôn mới 

Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ban hành Kế hoạch thực hiện 

giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện 6 

xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ xét chọn, công nhận thành phố 

Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ tư 

vấn giúp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Đề án “Mỗi xã 

phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Hoàn thiện hồ sơ 

tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Quốc gia. Tổ chức hội nghị, tập 

huấn nâng cao cho các chủ thể đảm bảo đủ năng lực hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm 

theo bộ tiêu chí quy định. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố đưa sản 

phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP lên cổng thông tin ketnoiocop.vn để 

thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm. 

4. Công hoạt động khác 

Chỉ đạo công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc 

Kạn phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra các công trình thuỷ lợi để lập 

kế hoạch tu sửa hư hỏng, nạo vét kênh mương đảm bảo phục vụ nước tưới cho 

diện tích cây trồng vụ đông năm 2020. Duy trì công tác trực phòng chống thiên 

tai, thường xuyên kiểm tra các khu vực sung yếu, giải pháp phòng, chống có 

hiệu quả để hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra.  

Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện kinh tế tập thể, phương án 

bố trí dân cư xen ghép; tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hợp tác 
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xã tiếp cận các chính sách hiện hành. Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho 

lao động nông thôn. 

Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các văn bản quản lý nhà nước về chất 

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

phẩm nông, lâm, thuỷ sản; hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất 

kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân cấp 

quản lý trên địa bàn,... 

Chỉ đạo các đơn vị cung ứng chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, 

vật tư, phân bón phục vụ đáp ứng yêu cầu của sản xuất vụ Đông năm 2021 và vụ 

Xuân năm 2022. 

Tổ chức hội thảo, tổng kết đánh giá các mô hình triển khai năm 2021; phối 

hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu giống, 

thời vụ; hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả 

cao phù hợp với địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

Công tác xây dựng cơ bản và chương trình nước SH&VSMTNT: Tiếp tục 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng đảm bảo tiến độ theo cam kết; đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân các công trình. Tổ chức thực hiện phương án kiểm tra, 

đánh giá chất lượng nước, triển khai thu thập số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá 

nước sạch và VSMTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch hội thảo, tổng kết 

đánh giá các chương trình được giao triển khai thực hiện, báo cáo kết quả hoạt 

động năm 2021 gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trên đây là báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 10 và một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Bắc Kạn./. 

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

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo);                                                     

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

- Cục Thống kê; Sở KH&ĐT (P/hợp);   

- Sở Công thương;                    

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

- GĐ, các PGĐ Sở;  

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

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

- Lưu: VT, KHTC.   

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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