
 

 

  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 8 năm 2020 

BÁO CÁO  

Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8 

 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 
 

Thực hiện công văn số 1351/SKHĐT-TH ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo 

cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP THÁNG 8
 

1. Trồng trọt  

1.1. Tiến độ gieo trồng vụ Mùa
1
 

- Diện tích cấy lúa 14.092/14.210 ha, đạt 99% KH, trong đó: Lúa mùa sớm 

2.294 ha đang giai đoạn ôm đòng; lúa mùa chính vụ 11.796 ha đang giai đoạn đẻ 

nhánh rộ.  

- Cây ngô đã trồng 5.663/5.578 ha, đạt 102% kế hoạch. 

- Các cây trồng khác: Khoai lang 177/113 ha đạt 157% KH, rau các loại 

1.023/495 ha đạt 207% KH, đậu tương 292/285 ha đạt 102% KH, lạc 249/275 ha 

đạt 91% KH,... Hiện nay các địa phương đang tiếp tục làm đất và trồng cây còn 

trong thời vụ, phấn đấu đạt kế hoạch giao. 

- Diện tích trồng mới cây ăn quả (cam, hồng không hạt, mơ) 146/307 ha, đạt 

48% KH. 

1.2. Tình hình dịch hại đối với cây trồng 

- Trên cây lúa bọ rầy gây hại 11 ha, bệnh đạo ôn lá, bệnh nghẹt rễ, sâu cuốn 

lá nhỏ, sâu đục thân,... gây hại nhẹ, riêng ốc bươu vàng gây hại 106 ha tại các 

huyện, thành phố. Hiện nay bà con nông dân đã phun trừ toàn bộ diện tích nhiễm. 

- Trên cây hồng không hạt bệnh thán thư gây hại nhẹ 15 ha tại huyện Chợ 

Đồn và Ba Bể; các cây trông khác sâu bệnh gây hại nhẹ. 

2. Chăn nuôi, thủy sản 

- Đàn vật nuôi hiện có
2
: Đàn gia súc 60.558/68.615 con đạt 88% KH, (trong 

đó trâu 39.222 con, bò 18.462, ngựa 2.874 con); đàn gia cầm 

2.245.866/1.769.800 con đạt 127% KH; đàn dê 18.788/19.700 con đạt 95% KH; 

đàn lợn 156.887/149.500 con đạt 105% KH. 

- Tình hình dịch bệnh
3
: 
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 Nguồn số liệu từ Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố BK. 

3
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+ Dịch tả lợn Châu Phi: xảy ra tại 904 hộ; 248 thôn; 60 xã, phường, thị trấn 

thuộc 07 huyện thành phố; tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy là 3.841 con với trọng 

lượng 174.695 kg; hiện nay có 25 xã đã công bố hết dịch; 13 xã qua 21 ngày đang 

hoàn thiện thủ tục công bố hết dịch và 22 xã chưa qua 21 ngày, 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, tái đàn theo 

quy định. 

+ Bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 1.092 hộ, 317 thôn, 73 xã, phường, thị 

trấn thuộc 08 huyện thành phố; tổng số trâu, bò mắc bệnh 2.723 con, trong đó bị 

chết 190 con, đã điều trị khỏi 2.067 con, đang điều trị 466 con; hiện nay có 22 xã 

đã công bố hết dịch, 15 xã có trâu, bò khỏi bệnh đã qua 21 ngày đang thẩm định 

công bố hết dịch, 36 xã chưa qua 21 ngày. Hiện nay đã phân bổ bổ 5.400 liều vắc 

xin viêm da nổi cục trên trâu, bò đợt 2 cho các địa phương, phấn đấu thực hiện 

hoàn thành trong tháng 8/2021. 

Ngoài ra tại một số địa phương xuất hiện một số ổ dịch nhỏ trên đàn vật nuôi 

như: Ký sinh trùng đường máu, tụ huyết trùng trâu bò, tụ huyết trùng lợn, lép tô,... 

cơ quan chuyên môn đã phối hợp với chính quyền các địa phương và hộ dân phát 

hiện, điều trị kịp thời và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

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

đã kiểm soát giết mổ tại các chợ được 77 con trâu bò, 2.825 con lợn, 4.385 con 

gia cầm; kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu bò ngựa 132 con và 1.652 

con lợn; kiểm soát, phúc kiểm vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các 

đầu mối giao thông: Trâu bò 2.882 con, lợn 2.330 con, gia cầm 33.010 con.  

- Thực hiện phun thuốc khử trùng tiêu độc được 173 lượt phương tiện vận 

chuyển động vật và sản phẩm động vật. Thu nộp ngân sách 6,9 triệu đồng. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 1.315/1.404 ha đạt 94% kế hoạch. Trại giống 

thủy sản đã ương nuôi và làm dịch vụ cung ứng được 10/13 tấn cá giống cho 

người nuôi trên địa bàn tỉnh, đạt 77% kế hoạch. 

3. Lâm nghiệp  

- Công tác phát triển rừng
4
: Diện tích đăng ký trồng cây phân tán và đăng ký 

trồng lại rừng sau khai thác là 4.714/3.570 ha đạt 132% kế hoạch, diện tích rừng 

đã trồng 4.714/3.570 ha đạt 132% kế hoạch (trồng lại sau khai thác, người dân tự 

trồng mới 3.141 ha, trồng cây phân tán 1.573 ha).  

- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tổ chức 18 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng với 856 lượt người tham gia. 

Lập biên bản, xử lý 30 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, tịch thu hơn 24 m
3 

gỗ các 

loại, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 1,7 tỷ đồng.  

- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản
5
: Từ đầu năm đến 

nay sản lượng khai thác là 168.912/287.000 m
3
 gỗ các loại đạt 77% kế hoạch. 
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- Hoạt động tại các khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và Khu bảo tồn Nam 

Xuân Lạc: Tổ chức tuần tra và truy quét được 171 cuộc với 799 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.  

- Tình hình dịch hại cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng gây hại diện 

tích rừng vầu khoảng 30 ha tại huyện Ngân Sơn, đã phun trừ được 05 ha. Bệnh 

thán thư hại 04 ha cây hồi, sâu đo hại cây quế 11 ha, diện tích nhiễm cao hơn 

cùng kỳ năm trước. 

4. Các hoạt động khác 

- Công tác thuỷ lợi và PCTT và TKCN: Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực 

hiện tốt công tác quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi; tổ chức kiểm tra, đánh 

giá cụ thể sự cần thiết phải nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn các công trình thủy lợi. 

Tiếp tục tham mưu mưu đề nghị 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”. Thực hiện công tác trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn theo quy định; tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác các công 

trình thuỷ lợi đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng và an toàn trong mùa 

mưa lũ; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động tham mưu, chỉ đạo 

các đơn vị, địa phương kiểm tra các khu vực sung yếu, có giải pháp phòng, chống 

hiệu quả để hạn chế thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Trong kỳ đã xảy ra các hình thái 

thiên tai như mưa to trên diện rộng kèm theo sấm, sét, dông, lốc, gió giật mạnh đã 

làm chết 01 người, 37 nhà bị ảnh tốc mái hư hỏng, 02 ha lúa, 28 ha ngô, 24 ha cây 

công nghiệp bị ảnh hưởng. Ước thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng. 

- Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản: 

Xây dựng quy trình xác nhận và chỉ định đơn vị xác nhận sản xuất, thu hoạch, vận 

chuyển sản phẩm nông sản đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh COVID 19; tiếp tục 

tuyên truyền an toàn thực phẩm trong chế biến, sản xuất hữu cơ, an toàn thực 

phẩm trong nông nghiệp. Thực hiện kiểm tra đột xuất 03 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn huyện Chợ Đồn; kết quả cho thấy các cơ sở hiện nay đang hoạt 

động ½ công suất, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID - 19, hàng hóa khó lưu thông, 

bên cạnh đó đoàn đã hướng dẫn, động viên cơ sở tiếp tục sản xuất, đẩy mạnh các 

kênh bán hàng thương mại điện tử như Shoppe, sendo, voso,... Thông qua đó 

ngành đã phối hợp với các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương đưa ra 

giải pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tới. 

- Phát triển và chế biến thị trường: Hoàn thành thu thập thông tin các cơ sở 

chế biến và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với tổng số 80 đơn vị 

bao gồm: 08 cơ quan chuyên môn cấp huyện và 72 doanh nghiệp, Hợp tác xã 

(HTX) (08 doanh nghiệp và 64 hợp tác xã  hoạt động sản xuất, chế biến sản 

phẩm nông lâm sản), trong đó: 51 doanh nghiệp, HTX hoạt động sản xuất, kinh 

doanh một mặt hàng; sản xuất, chế biến trên 02 mặt hàng là 21. Trình độ lao động 

của doanh nghiệp, HTX trên địa tỉnh còn thấp còn thấp, dựa trên kinh nghiệm là 

chính, dưới 10% có trình độ đại học, cao đẳng. Máy móc thiết bị phục vụ chế biến 



 

còn thủ công, bán thủ công, chưa tự động hóa, ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng và năng suất sản phẩm. 

- Chương trình phát triển nông thôn: Tiếp tục hướng dẫn các địa phương 

tổ chức sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) sản xuất chế biến 

sản phẩm nông sản; thành lập mới được 03 HTX, đến nay trên địa bàn tỉnh có 

212 HTX nông nghiệp. Tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi bổ sung quyết định 

hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 và 

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn 

thay thế Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn. Tham mưu UBND tỉnh đề nghị hủy bỏ và phê duyệt bổ sung danh mục 

năm 2021 dự án liên kết chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản nông nghiệp; triển khai 

đăng ký dự kiến danh mục, kinh phí thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2022. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch bố 

trí dân cư xen ghép năm 2021-2022, bố trí ổn định dân cư cho 143 hộ gia đình 

vùng nguy cơ thiên tai cao. 

- Chương trình xây dựng MTQGXDNTM và “Mỗi xã, phường một sản 

phẩm” (OCOP): Hướng dẫn các địa phương thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn 

mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021, đôn đốc triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch 

đúng tiến độ. Hoàn thiện hồ sơ và chỉnh trang thực trạng đề nghị xét, công nhận 

thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tổ 

chức lựa chọn sản phẩm bổ sung tham gia chương trình OCOP năm 2021, kết quả 

có 07 sản phẩm đạt yêu cầu, 02 sản phẩm còn lại đề nghị hoàn thiện phiếu để xét 

chọn đợt tiếp theo. 

- Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tiếp tục tổ chức tập huấn và hướng 

dẫn kỹ thuật cho các mô hình trồng thử nghiệm, trình diễn; qua kiểm tra, theo dõi 

các mô hình đều sinh trưởng và phát triển tốt, một số mô hình theo thời vụ đã tổ 

chức hội thảo, đánh giá kết quả thực hiện đạt mục tiêu đề ra.  

- Chương trình nước sinh hoạt và VSMTNT: 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 năm 2021. 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 87% kế hoạch. Hoàn thiện hồ sơ 

trình Sở Tài chính thẩm tra  phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 15 Công trình.  

Phối hợp với UBND xã giải quyết các vướng mắc hiện trường công trình, xin chủ 

trường điều chỉnh quy mô công trình tại huyện Chợ Đồn, Chợ Mới. 

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 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: 

https://hscvsoct.backan.gov.vn/soct/2020/vbden.nsf/str/9B51F4A3C25EDF29472585AD0027419B?OpenDocument


 

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 9 NĂM 2021 

1. Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc và đẩy nhanh 

tiến độ gieo trồng các cây màu vụ mùa, phối hợp với Chi cục Thống kê địa 

phương đánh giá, thống nhất số liệu từng chỉ tiêu được giao tại Quyết định 

2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh, đảm bảo số liệu chính xác 

phản ánh đầy đủ thực tế sản xuất, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy 

định. Triển khai kế hoạch vụ Đông; xây dựng phương án sản xuất nông lâm 

nghiệp vụ Xuân năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tập 

trung chỉ đạo sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng 

một số cây trồng đang là thế mạnh của địa phương theo hướng sản xuất hàng hoá, 

quảng bá, liên kết hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm đối với các loại cây đặc sản 

(cam, quýt, hồng không hạt, chuối...), đầu tư thâm canh tăng vụ trên diện tích 

canh tác rau, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các biện 

pháp kỹ thuật chăm sóc đảm bảo sản lượng đạt kế hoạch. Tăng cường công tác dự 

tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại, hướng dẫn phòng trừ kịp thời khi sâu bệnh 

xảy ra. 

- Thực hiện tốt các biện pháp để khống chế, ngăn chặn và phòng ngừa dịch 

tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên đâu bò; tập trung chỉ đạo phát triển đàn vật 

nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản phấn đấu sản lượng đạt kế hoạch đề ra. 

Khuyến khích chăn nuôi tập trung tại các gia trại, trang trại; triển khai đồng bộ 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, như: Bệnh lở mồm 

long móng trên gia súc, bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh,... tăng cường công tác 

quản lý con giống, thuốc, thức ăn chăn nuôi, nhất là con giống từ tỉnh ngoài khi 

đưa về địa phương phải được tiêm phòng bắt buộc đối với một số loại bệnh nguy 

hiểm và giao cho Thú y viên cơ sở theo dõi, quản lý và báo cáo theo quy định; tổ 

chức tái đàn lợn khi đủ điều kiện. Triển khai, thực hiện tốt công tác tiêm phòng 

đợt 2 năm 2021. Triển khai Kế hoạch thực hiện hiện Đề án tăng cường năng lực 

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

LMLM gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2025; 

Kế hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025 và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030. 

- Hướng dẫn người dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất nuôi trồng thủy 

sản; chủ động phòng các bệnh như: Trùng mỏ neo, nấm thủy my, đốm đỏ và xuất 

huyết, kết hợp bảo vệ ao nuôi đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. 

 



 

2. Về lâm nghiệp 

- Chỉ đạo thực hiện công tác tra dặm và chăm sóc rừng trồng; thống kê cụ thể 

diện tích trồng rừng; thực hiên tốt công tác khoán khoanh nuôi, bảo vệ. Chỉ đạo 

chuẩn bị các điều kiện để sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng năm 2022 theo 

kế hoạch. 

- 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. 

Chuẩn bị công tác phòng cháy rừng trong mùa khô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch 

trồng một tỷ cây xanh; tổ chức triển khai thực hiện chiến lược Phát triển Lâm 

nghiệp giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

4. Các hoạt động khác 

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

phối hợp với các đơn vị địa phương được giao quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi triển khai thực hiện các phương án đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, đồng 

thời đôn đốc các đơn vị tập trung kiểm tra an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ; tham 

mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Xây dựng 

Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên theo dõi 

diễn biến thời tiết, chủ động tham mưu và chỉ đạo các đơn vị, địa phương phòng 

tránh, ứng phó với các hình thái thiên tai xảy ra. Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng 

thường trực BCH PCTT-TKCN tỉnh theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai, tuyên truyền các văn bản về quản lý chất lượng và an 

toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản 

phẩm nông, lâm, thuỷ sản. Tổ chức thực hiện lấy mẫu giám sát an toàn thực 

phẩm, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản theo phân 

cấp quản lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hợp tác xã tiếp cận các 

chính sách hiện hành. Tổ chức khảo sát phát triển làng nghề, hướng dẫn trực tiếp 

lập hồ sơ công nhận làng nghề. Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát 

triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2025. Triển khai, thực 

hiện các dự án về phát triển ngành nghề nông thôn theo các mục tiêu kế hoạch. 

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng 

nông thôn mới, lộ trình, danh mục xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 

2025. Phối hợp với cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền Đề án “Mỗi xã, 

phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2021; xây dựng Kế hoạch tập huấn 

nâng cao năng lực cho chủ thể được lựa chọn tham gia Đề án; hoàn thiện hồ sơ, 

sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia. Phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình OCOP xây 

dựng, triển khai phương án kinh doanh tại địa phương. 



 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các mô hình thử nghiệm, trình diễn phấn 

đấu đạt kế hoạch đề ra, hướng dẫn kỹ thuật, tuyên truyền nhân rộng các mô hình 

đạt hiệu quả cao phù hợp với địa phương. 

- Chương trình nước sạch và VSMTNT: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương 

trình “ Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công 05 công trình cấp nước sinh hoạt. Tổ 

chức hội nghị triển khai, hướng dẫn sổ tay thực hiện chương trình “Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. 

- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai các nội dung thuộc chương 

trình, dự án theo kế hoạch. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Cơ quan chuyên chuyên môn duy trì công tác 

thanh tra chuyên ngành định kỳ và đột xuất về vật tư; giống cây trồng, vật nuôi; 

thức ăn chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo theo quy định; tiếp tục thành lập đoàn 

kiểm tra an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.  

- Cung ứng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm 

bảo về số lượng, chất lượng, chủng loại phục vụ yêu cầu sản xuất cho vụ Mùa và 

vụ Đông năm 2021. 

- Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các Kế hoạch thực hiện Đề án cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035. 

- Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo thống kê và nâng cao nâng cao chất 

lượng nội dung báo cáo hàng tuần, tháng, quý theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8 và một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Bắc Kạn./. 

Nơi nhận:    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);        

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

- GĐ, các PGĐ Sở;  

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

- Lưu: VT, KHTC.   
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