
 

 

 

    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 11 năm 2021 

BÁO CÁO  

Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 11 

 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 

 

 Trong tháng 11 năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho 

các phòng ban đơn vị, trong ngành, phối hợp với UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp như: Hướng dẫn 

phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; tăng cường chỉ đạo thu hoạch lúa vụ 

mùa, gieo trồng cây vụ đông, tổ chức hội thảo, tổng kết đánh giá các chương 

trình được giao triển khai thực hiện. Kết quả cụ thể như sau: 

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 

1. Trồng trọt  

- Cây trồng vụ Mùa 

+ Diện tích lúa ruộng 14.189/14.210 ha, đạt 100% KH, năng suất ước đạt 

47,95/ha, sản lượng ước đạt 68.038/65.689 tấn đạt 100% kế hoạch, hiện đã thu 

hoạch được 13.061 ha, đạt 92% diện tích. 

+ Lúa nương: 69 ha, năng suất 19,70 tạ/ha, sản lượng ước đạt 136 tấn. 

+ Diện tích gieo trồng ngô 5.701/5.578 ha đạt 102% KH, năng suất ước đạt 

41,51 tạ/ha; sản lượng 23.662/23.019 tấn, đạt 103% kế hoạch; đã thu hoạch 

3.767 ha đạt 66% diện tích. 

+ Cây rau diện tích gieo trồng được 1.149/495 ha đạt 232% kế hoạch, năng 

suất ước đạt 130,32 tạ/ha, sản lượng 14.971/6.810 tấn đạt 220% kế hoạch. 

Hiện nay các địa phương đang phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá năng 

suất các loại cây trồng, diện tích chuyển đổi,... để có số liệu báo cáo chính thức. 

- Tiến độ gieo trồng vụ Đông: Cây ngô 117/248 ha đạt 47% KH; cây rau 

625/967 ha đạt 65% KH; cây ớt 13/25 ha đạt 52% KH, khoai lang 74/125 ha đạt 

59%KH. 

- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng: Trên cây lúa bệnh khô vằn gây hại 

nhẹ 11 ha, các cây trồng khác sâu bệnh gây hại nhẹ, diện tích nhiễm thấp hơn 

cùng kỳ năm 2020. 

2. Chăn nuôi, thuỷ sản 

- Tổng đàn vật nuôi hiện có
1
: Đại gia súc (trâu, bò, ngựa) 61.323/68.615 

con đạt 89% KH; đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 1.931.191/1.769.800 con 

đạt 109% KH; đàn lợn 141.770/149.500 con đạt 59% KH.

                   
1 Số liệu tổng hợp từ các huyện, thành phố.  
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- Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
2
: 

+ Kết quả tiêm phòng định kỳ đợt 2: Vắc xin LMLM trâu, bò 

26.867/38.880 con  đạt 69% so với KH; tụ huyết trùng trâu bò: 28.049/38.880 

con, đạt 72% so với KH; viêm da nổi cục trâu, bò 11.386 con; dại chó (tiêm 

phòng bổ sung) được 3.186 liều.  

+ Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 83 xã, phường, 393 thôn, 1.589 hộ 

thuộc 08 huyện, thành phố; tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy là 7.414 con với trọng 

lượng 345.404 kg; hiện nay có 27 xã đã công bố hết dịch; 27 xã qua 21 ngày và 

29 xã chưa qua 21 ngày, trong đó 10 xã mắc lại lần 2. 

+ Bệnh Viêm da nổi cục  trên trâu bò 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, điều trị khỏi 2.584 con; hiện nay có 63 xã đã công bố hết 

dịch; 10 xã có trâu bò khỏi bệnh qua 21 ngày đang hoàn thiện thủ tục công bố 

hết dịch. 

- Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển: Kiểm dịch vận 

chuyển xuất ra ngoài tỉnh: 1.792 con lợn; kiểm soát giết mổ: Trâu, bò 83 con; 

lợn 2.836 con; gia cầm 4.269 con; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật tại các đầu mối giao thông: Trâu, bò 1.868, lợn 1.880 con, gà vịt 

58.148 con.  

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 1.346/1.404 ha đạt 96% kế hoạch; ngoài ra 

trên địa bàn tỉnh còn có 2.407 m
3
 lồng nuôi tại các hồ có diện tích mặt nước lớn. 

Sản lượng thủy sản ước đạt 2.605/2.605 tấn đạt 100% kế hoạch. Tổ chức 02 lớp 

tuyên truyền công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại huyện Ba Bể và 

Ngân Sơn với 80 người tham gia. 

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: Lực lượng kiểm lâm đã tổ chức tuyên truyền 

82 cuộc, 3.721 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 15 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu trên 20 m
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 nộp ngân sách Nhà nước trên 211 triệu đồng.  

- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát cấp GPKT gỗ và LSNG: Trên địa 

bàn tỉnh đã khai thác được 280.142/287.000 đạt 98% kế hoạch. 

 - Hoạt động tại các khu bảo tồn: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ gói 40 triệu cho 

35/52 cộng đồng thôn vùng đệm đạt 67% kế hoạch; các thôn còn lại đang tiếp tục 

triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12. Tổ chức tuần tra và 

truy quét được 138 cuộc với 623 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 

                   
2 Số liệu tổng hợp từ các huyện, thành phố
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trái phép góp phần hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện sớm các 

hành vi vi phạm trong khu bảo tồn.  

4. Xây dựng nông thôn mới, Chƣơng trình OCOP 

- Thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Đến nay, đạt 19 tiêu chí (15 xã), 

đạt từ 15 - 18 tiêu chí (06 xã); đạt từ 10-14 tiêu chí (53 xã); đạt 5-9 tiêu chí (22 

xã); tổ chức 06 lớp tập huấn hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và 

công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 với 350 học viên tham gia.  

- Tiến độ thực hiện 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 16/19 tiêu chí; còn 3 tiêu 

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

+ Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn: Xã đánh giá đạt 14/19 tiêu chí; còn 5 

tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, 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 13/19 tiêu chí; còn 6 

tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền 

thông, nhà ở dân cư, 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, triển khai thực hiện thôn nông 

thôn mới năm 2021 theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 28 thôn đã có Quyết 

định công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới.  

- Tham mưu thực hiện ý kiến thẩm định hồ sơ, thực trạng để đề nghị xét, 

công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

năm 2020. 

- Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP): Tổ chức tập 

huấn nâng cao cho các chủ thể tham gia chương trình năm 2021 đảm bảo đủ 

năng lực hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm theo với 36 người tham gia. Tham mưu 

UBND tỉnh dự thảo 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. 
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5. Các hoạt động khác 

Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai & TKCN: Chỉ đạo các đơn vị 

được giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi tập trung vận hành, điều tiết 

phục vụ nước tưới vụ Đông năm 2021; xây dựng phương án phòng chống hạn 

để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2022. Tổ chức tập 

huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi. Trong kỳ xảy ra 01 đợt mưa vừa và nhỏ, kéo dài nhiều ngày làm đất bão 

hòa nước, gây sạt lở làm 01 người chết, 1 người bị thương và 01 nhà ở bị hư 

hỏng nặng. 

 Chương trình phát triển nông thôn: Tiếp tục hoàn thiện thủ tục hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể tại 02 hợp tác xã. Hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, hợp tác 

xã tại cơ sở; đến nay, thành lập mới được 64 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số 

HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 247
3
, 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; tham mưu thành lập hội đồng thẩm định danh mục dự 

án liên kết năm 2022. 

 Công tác Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Phối hợp với 

Đài phát thanh và truyền hình Bắc Kạn tuyên truyền an toàn thực phẩm; rà 

soát cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp 

tiêu thụ cam, quýt cấp mã truy xuất nguồn gốc QR (do Viettel hỗ trợ). 

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, một số mô hình đã tổ chức, 

hội thảo, tổng kết, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 12.  

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 97% kế hoạch. Tổ chức tập huấn 

hướng dẫn vận hành, sửa chữa công trình cho các thành viên tổ quản lý và đại 

diện hộ dân hưởng lợi từ công trình tại các địa phương. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG 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: 14 nhiệm vụ 

Số nhiệm vụ đang thực hiện: 09 nhiệm vụ, (chi tiết tại biểu kèm theo) 

                   
3. Trong

 
247 hợp tác xã có  39 HTX tạm ngừng hoạt động, 10 HTX giải thể; 
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IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2021 

1. Nông nghiệp 

Tiếp tục gieo trồng, chăm sóc cây vụ Đông, cày ải đất ruộng sau khi thu 

hoạch; chuẩn bị vật tư, giống, phân bón cho gieo trồng cây vụ Xuân 2022, nạo 

vét kênh mương dự trữ nước phục vụ cho sản xuất. Thực hiện tốt công tác dự 

tính, dự báo, phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh trên cây trồng, theo dõi diễn 

biến phát sinh, phát triển và gây hại của các đối tượng gây hại trên cây rau, 

khoai tây, ngô vụ Đông,... hướng dẫn nông dân cách phòng, trừ đạt hiệu quả. 

Tiếp tục đánh giá, nghiệm thu kết quả các mô hình Khuyến nông để tuyên 

truyền, khuyến cáo nhân rộng cho các địa phương; phối hợp với cơ quan Thống 

kê, UBND các huyện kiểm tra, đánh giá năng suất cây trồng năm 2021. 

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

lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên gia súc; tập trung chỉ đạo phát triển đàn 

vật nuôi phấn đấu đạt kế hoạch giao; 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, tăng cường công tác quản lý con giống, thuốc, thức ăn chăn 

nuôi. Tổng hợp kết quả công tác tiêm phòng năm 2021, tổ chức triển khai công 

tác tiêu độc khử trùng đợt 2; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 

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

thực phẩm. Tiếp tục chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh diện tích nuôi trồng thủy sản. 

Thực hiện tốt các nội dung phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy 

sản vụ Đông năm 2021 và vụ Xuân năm 2022. 

2. Lâm nghiệp  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ và phát triển rừng; 

tổ chức triển khai đánh giá sản lượng khai thác lâm sản năm 2021; thực hiện tốt 

công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đẩy nhanh công tác nghiệm thu trồng 

rừng, gieo ươm và chăm sóc cây giống, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia chuẩn bị tốt cho công tác trồng rừng năm 2022. 

Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ gạo đợt 

2 năm 2021. 

3. Xây dựng nông thôn mới, Chƣơng trình OCOP 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 – 2025; lộ trình, danh mục xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ 

chế phối hợp trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025.  

Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và tổ chức thẩm định 

6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; công tác xét, công nhận thành phố Bắc 

Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và các nội dung còn lại trong 

kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021.  

Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; thành lập đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở sản 

xuất của chủ thể có tiềm năng đạt 3 sao trở lên tại các địa phương phục vụ công tác 

chẩm điểm sản phẩm lần 2. Phối hợp với công ty giải pháp công nghệ KYC 
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hướng dẫn cán bộ OCOP cấp huyện, thành phố quản lý, sử dụng phần mềm nội 

bộ tích hợp chấm điểm, quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn. Hướng 

dẫn 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. Một số nhiệm vụ khác 

Đôn đốc các đơn vị được giao quản lý khai thác công trình thuỷ lợi thường 

xuyên theo dõi, cập nhập thông tin về diễn biến thời tiết và chủ động tích nước 

vào các hồ chứa, ao, vùng trũng thấp, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn nước tại 

các hồ chứa và chủ động kiểm tra rà soát và xây dựng kế hoạch sửa chữa các 

công trình hư hỏng. Tiếp tục triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn 

thực hiện theo kế hoạch; rà soát cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi, năng lực của 

các tổ chức quản lý khai thác công trình; tham mưu điều chỉnh, bổ sung phân 

cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

Tiếp tục ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý chất 

lượng, ATTP nông lâm sản và thủy sản; triển khai công tác kiểm tra an toàn 

thực phẩm trước, trong, sau tết nguyên đán và mùa lễ hội. 

Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các HTX thực hiện mô hình dự án liên kết sản 

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

chính sách hiện hành. Tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra chất 

lượng giống, vật tư nông nghiệp trước khi đưa vào sản xuất. 

Phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ 

thu hoạch cây trồng vụ mùa, chế biến dong riềng; chỉ đạo doanh nghiệp, cơ cở 

chế biến thu mua dong riềng theo đúng giá theo nội dung đã ký kết. 

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. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương 

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

hành thu thập Bộ chỉ số theo dõi nước sạch và VSMTNT năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 11 và một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 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.   
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