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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Số: 13 /BC-SNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 01,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
Thực hiện công văn số 234/UBND-TH, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của
UBND tỉnh về việc thực hiện công văn số 126/BKHĐT-TH ngày 11/01/2021 của
Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo như sau:
I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP
1. Trồng trọt
- Cây trồng vụ đông năm 2020: Tổng diện tích cây vụ đông 1.562/1.532 ha
đạt 102% KH, trong đó: Cây khoai tây 150 ha đạt 100% KH; cây ngô 213 ha đạt
102% KH; cây khoai lang 148 ha đạt 99% KH; cây rau 972 ha đạt 103% KH;
cây ớt 27 ha đạt 169% KH; cây bí đỏ 43 ha đạt 86% KH; cây kiệu 09 ha đạt
75% kế hoạch. Hiện các cây trồng vụ Đông đang trong thời gian sinh trưởng,
phát triển, riêng cây rau và cây ớt đang thu hoạch.
- Công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2021: Kế hoạch gieo trồng cây lương
thực có hạt vụ xuân là 17.120 ha, trong đó: Lúa xuân là 8.560 ha; ngô xuân
8.560 ha.
- Lúa ruộng1: Diện tích đã cày ải toàn tỉnh đạt 845 ha, đạt 10% (tiến độ cày
ải huyện Pác Nặm nhanh nhất đạt 59%). Hiện nay, các địa phương đang chỉ đạo
khuyến cáo bà con tập trung làm đất, gieo mạ xung quanh tiết lập xuân (ngày
03/02/2020).
- Cây thuốc lá: Hiện nay các hộ dân đang làm đất và trồng được 04/822 ha.
- 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
Hiện nay các địa phương đang phối hợp với cơ quan thống kê điều tra
tổng đàn vật nuôi tại thời điểm 01/01/2021. Trong kỳ, cơ quan chuyên môn đã
kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu, bò, ngựa 618 con; lợn 863 con;
kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các đầu mối giao thông:
Trâu bò 2.409 con, lợn 3.174 con, gà vịt 11.030 con, sản phẩm động vật từ lợn
9.800 kg. Phun khử trùng được 147 lượt phương tiện vận chuyển động vật, sản
phẩm động vật, thu nộp ngân sách 5,8 triệu đồng.
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số liệu cập nhật ngày 15/01/2020

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.
Bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn ngày
15/01/2021, số bò mắc bệnh 01 con, ngành đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn
phối hợp với địa phương hướng dẫn thực hiện các biện pháp chống, dịch theo
quy định.
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 , ươm sản xuất là hơn 13,7 triệu
cây, trong đó chủng loại cây giống chủ yếu là: Cây mỡ, keo, 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. Đã tổ
chức được 19 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai, thực
hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với 779 lượt người
tham gia. Xảy ra 01 vụ cháy rừng tại huyện Ngân Sơn, diện tích thiệt hại khoảng
0,3 ha; phát hiện và lập biên bản 58 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu giữ hơn
80m3 gỗ các loại (tăng 19 vụ và gần 21m3 gỗ so với cùng kỳ năm 2020). 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 257 triệu đồng.
Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, sản lượng khai thác gỗ
23.345/287.000m3 đạt 08% kế hoạch.
Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức “Tết trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ
tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
Hoạt động tại các khu bảo tồn: Tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 146
lượt ngày với 705 người tham gia. Tổ chức truy quét xử lý hoạt động khai thác
khoáng sản trái phép tại Lũng Lực, Lũng Hon thuộc KBTTN Kim Hỷ, phát hiện
và tiêu hủy 01 củ phát điện, 01 củ bơm, 220 lít dầu, 50m dây điện,…phục vụ
khai thác khoáng sản trái phép.
4. Các hoạt động khác
- Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
+ Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021 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
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nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng phương án phòng chống
hạn vụ Xuân năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.
+ Trong tháng 01 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các hình thái thiên tai như rét
đậm, rét hại làm 03 con trâu tại xã Xuân Dương, huyện Na Rì bị chết. Để hạn
chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham
mưu cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ
động phòng tránh, nghiêm túc thực hiện trực ban và thường xuyên tổng hợp báo
cáo tình hình thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh
theo quy định.
Thành lập đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ Hội xuân năm 2021, 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 năm
2020, triển khai kế hoạch năm 2021; 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 2021
1. Sản xuất Nông nghiệp
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.
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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.
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 22/02/2020.
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; triển khai thực hiện chương trình khuyến nông, xây
dựng nông thôn mới, 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 2018-2020; 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,...
Tổ chức rà soát các công trình thủy lợi bị xuống cấp, hư hỏng, xây dựng
phương án sửa chữa nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.
Đề nghị các đơn vị, địa phương 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 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Bắc Kạn./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
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);
- 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.

Nông Quang Nhất
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