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BÁO CÁO
Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP
1. Trồng trọt
1.1. Tiến độ sản xuất cây trồng vụ xuân
- Diện tích cấy lúa 8.642/8.560 ha đạt 101% KH, phần lớn lúa đang giai
đoạn khối sơ khởi đến ôm đòng, một số diện tích đang bắt đầu trỗ bông.
- Cây ngô đã trồng 8.494/8.560 ha đạt 99% kế hoạch, diện tích trồng sớm
đang cho thu hoạch, diện tích trồng muộn giai đoạn 5- 8 lá đến xoáy nõn.
- Trồng cây thuốc lá được 809/822 ha đạt 98% KH, hiện nay một số diện
tích đã cho thu hoạch.
- Cây dong riềng đã trồng được 446/500 ha đạt 89% kế hoạch, trong đó
diện tích trồng thâm canh lên luống 130 ha, đang giai đoạn phát triển thân lá,.
Các cây trồng khác: Cây lạc 312/282 ha đạt 111% KH, cây khoai môn
169/237 ha đạt 71% KH, cây khoai lang 207/270 ha đạt 77% KH, cây rau
1.117/1.465 ha đạt 76% KH, cây đậu tương 241/285 ha đạt 85% KH,...Hiện nay
các địa phương đang tổ chức rà soát, tổng hợp diện tích gieo trồng vụ Xuân,
đánh giá năng suất, sản lượng để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Sau khi Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố phối hợp với
Chi cục Thống kê các địa phương rà soát, kết quả thực hiện sản xuất vụ Xuân
có sự thay đổi so với các báo cáo tuần định kỳ như: Cây lúa, cây ngô, cây thuốc
lá,... Nguyên nhân do sau khi rà soát thực tế một số chỉ tiêu không đạt như số
liệu đã báo cáo, một số địa phương còn sử dụng số liệu cộng tổng diện tích cả vụ
Xuân năm 2021 và vụ Đông năm 2020 để báo cáo là diện tích vụ Xuân năm
2021, dẫn đến số liệu không thống nhất giữa các kỳ báo cáo.
1.2. Tình hình dịch hại đối với cây trồng vụ xuân
- Đối với cây lúa: Bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ đến trung bình 28 tập trung
tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới, Bạch Thông và Pác Nặm, đã phun trừ
33 ha, diện tích nhiễm thấp hơn cùng kỳ năm trước; bệnh bọ rầy gây hại rải rác
tại các huyện, thành phố, tổng diện tích nhiễm 64 ha, đã phun trừ được hơn
337ha, diện tích nhiễm cao hơn cùng kỳ năm trước. Ngoài ra bệnh đốm sọc vi
khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ,... gây hại nhẹ.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 9,4 ha, diện tích nhiễm thấp hơn cùng
kỳ năm trước. Bà con nông dân diệt trừ sâu bằng các biện pháp thủ công và
phun thuốc hóa học toàn bộ diện tích nhiễm.
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- Các cây trồng khác sâu bệnh gây hại nhẹ.
1.3. Tiến độ sản xuất vụ mùa: Cây lúa người dân bắt đầu làm đất và gieo
mạ lúa mùa sớm; cây ngô đã trồng 972 ha tại huyện Ngân Sơn, các cây trồng
khác như đậu tương, lạc, rau,... đang tiến hành làm đất chuẩn bị trồng.
2. Chăn nuôi - thuỷ sản
2.1. Chăn nuôi, thú y
+ Tổng đàn trâu, bò, ngựa1 62.078/68.615 con đạt 90% KH (trong đó trâu
40.086/45.005 con, bò 19.140/21.147 con và ngựa 2.852/2.463 con); đàn gia
cầm 1.810.639/1.769.800 con đạt 102% KH; đàn dê 16.950/15.075 con đạt
112% kế hoạch; đàn lợn 131.519/149.500 con đạt 88% KH.
Tuy nhiên, dịch trên đàn vật nuôi đang diễn biến phức tạp, hiện nay giá lợn
giống, thức ăn chăn nuôi tăng dẫn đến việc đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh
gặp khó khăn; bên cạnh đó bệnh dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) tiếp tục bùng
phát gây ảnh hưởng đến kế hoạch tái đàn lợn trên địa bàn. Tính đến ngày
17/5/2021 dịch đã xảy ra tại 134 hộ thuộc 51 thôn tại 22 xã, phường, thị trấn của
06 huyện, thành phố; số lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy là 485 con với trọng lượng
22.593 kg. Trên đàn trâu trâu, bò bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 319 hộ, 167
thôn, 55 xã, thị trấn thuộc 08 huyện, thành phố; tổng số trâu, bò mắc bệnh 816
con, trong đó bị chết 28 con, đã điều trị khỏi 125 con, đang điều trị 663con; hiện
nay cả 55 xã đều chưa qua 21 ngày.
Trước tình hình trên, nhằm hạn chế dịch lây lan trên diện rộng, ngành
Nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tập trung triển khai
quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống, bệnh động vật trên địa bàn tỉnh;
thành lập đoàn công tác, đi kiểm tra thực tế về công tác phát triển chăn nuôi và
việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Công tác tiêm phòng đợt 1: Vắc xin LMLM trâu, bò tiêm được
24.636/38.880 liều đạt 63% KH; vắc xin THT trâu bò tiêm được 25.642/38.880
liều đạt 66% KH; dại chó tiêm được 25.072/40.545 liều đạt 62% KH. Hiện nay
các địa phương đã tiếp tục triển khai tiêm vét, dự kiến kết thúc vào ngày
20/5/2021.
- Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển: Trong kỳ cơ quan
chuyên môn đã kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất ra ngoài
tỉnh với số lượng: Trâu, bò 1.460 con, lợn 3.122 con; kiểm soát giết mổ, kiểm
tra vệ sinh thú y tại các chợ: Trâu, bò 74 con, lợn 1.729 con và gia cầm 2.695
con; kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các đầu mối giao
thông: Trâu, bò thịt 4.346 con, lợn thịt 2.279 con, gia cầm 24.800 con và 320
con dê.
2.2. Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đã thực hiện khoảng
1.254/1.404 ha đạt 89% kế hoạch, sản lượng ước đạt 1.131/2.605 tấn đạt 43% kế
hoạch (trong đó sản lượng nuôi trồng 1.106 tấn, khai thác 25 tấn). Người dân
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đang tiếp tục cải tạo ao để chuẩn bị thả cá, diện tích còn lại thực hiện nuôi cá kết
hợp với trồng lúa trong vụ mùa. Trại giống thủy sản đã cung ứng được 05/13 tấn
cá giống, đạt 20% kế hoạch.
3. Lâm nghiệp
- Công tác phát triển rừng2: Diện tích đăng ký trồng cây phân tán và đăng
ký trồng lại rừng sau khai thác là 3.298/3.570 ha đạt 92% kế hoạch, diện tích
rừng đã trồng 1.703/3.570 ha đạt 48% kế hoạch (trồng lại sau khai thác, người
dân tự trồng mới 1.402,3 ha, trồng cây phân tán 300,3 ha). Ngành đang tiếp tục
chỉ đạo, đôn đốc trồng rừng đạt kế hoạch giao.
- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tổ chức 81 cuộc tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng với 3.100 lượt người tham
gia. Lập biên bản 22 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp, tịch thu hơn 53 m3 gỗ các loại,
thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 313 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 đã 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 129.077/255.900m3 gỗ các loại3 đạt 50% 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 172 lượt ngày với 756 người
tham gia. Số cưa xăng đã được cấp GCN sử dụng tại 02 khu bảo tồn là 640/640
chiếc đạt 100% số lượng, trong đó thực hiện quản lý tập trung tại khu bảo tồn
thiên nhiên Kim Hỷ là 202/409 chiếc, đạt 49%. 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: Trên cây vầu Châu chấu tre lưng vàng
đang gây hại 35 ha tại xã Thượng Quan và xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn,
mật độ phổ biến 100 -150 con/m2, cao > 300 con/m2 con; chưa phát hiện gây hại
trên cây trồng nông nghiệp. Ngành đã phối hợp với các địa phương chỉ đạo,
hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả, nhằm hạn chế
thấp nhất thiệt hại.
4. Các hoạt động khác
- Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và TKCN
+ Tổ chức làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan để có cơ sở đề
xuất, tham mưu UBND tỉnh phương án giao quản lý khai thác hạng mục đập
dâng trên sông Cầu; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình
thủy lợi trong mùa mưa bão.
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+ Tình hình thiệt hại: Theo nhận định xu thế thời tiết thủy văn dự báo, tình
hình mua lũ năm 2021 có nhiều diễn biến phức tạp, văn phòng Ban chỉ huy
PCTT-TKCN đã đề xuất và thực hiện trực phòng chống thiên tai theo chế độ
24/24 kể từ ngày 05/5/2021. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ Văn phòng
PCTT-TKCN đảm bảo theo quy định. Phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du
lịch, các đơn vị, địa phương triển khai hưởng ứng tham gia cuộc thi "Sáng tác
lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ tuyên truyền về phòng chống thiên tai”,
kết quả có 03 tác phẩm tham gia dự thi và đã chuyển 03 tác phẩm trên đến ban
tổ chức cuộc theo đúng quy định. Trong kỳ đã xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện
rộng và kèm theo giông lốc, gió giật mạnh làm 02 người bị thiệt mạng, 03 người
bị thương; 1.699 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng, ngập nước; 211 ha ngô bị đổ, 33 ha
lúa bị ngập úng,... Ước thiệt hại khoảng 10.712 triệu đồng.
- Công tác Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Phối hợp với các
đơn vị liên quan kiểm tra tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 tại 08
huyện, thành phố, đến nay đã đã tiến hành kiểm tra được 30 cơ sở (trong đó 02
cơ sở tạm ngừng hoạt động), đồng thời lấy 17 mẫu có nguồn gốc động vật, thực
vật, thủy sản gửi đơn vị chuyên môn phân tích (hiện nay chưa có kết quả) lấy 25
mẫu test nhanh sản phẩm rau, quả, chỉ tiêu nitrat, tất cả các mẫu đều cho kết quả
đảm bảo an toàn. Kết quả kiểm tra tại các địa phương cơ bản các cơ sở chấp
hành tốt các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm.
- Công tác phát triển nông thôn: Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công, hoàn
thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với dự án Xây dựng xưởng sơ chế, chế biến;
sân phơi; nhà kho cho hợp tác xã nông nghiệp năm 2019-2020 và dự án Xây
dựng đường trục chính giao thông nội đồng vùng cam, quýt cho hợp tác xã nông
nghiệp năm 2019-2020. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức, phát triển
kinh tế tập thể; từ đầu năm đến nay đã thành lập mới được 07 hợp tác xã (HTX),
nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 179; ngoài ra còn có 150 tổ
hợp tác và 08 trang trại.
- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tiếp tục chọn điểm, chọn hộ, tập huấn, cấp
phát vật tư hỗ trợ cho 06 mô hình trồng trình diễn, 02 dự án năm 2021. Thực
hiện tốt các nội dung trong chương trình phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi,
Central Group Việt Nam, tư vấn xây dựng dự án liên kết cho các hợp tác xã theo
Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019, dự án CSSP,...
- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Tiếp tục 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 60% kế hoạch. Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm
toán các gói thầu cấp nước sinh hoạt các công trình đã được phê duyệt. Phát
động tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.
5. Đánh giá chung
Trong tháng 5/2021 công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp đã đạt được
một số kết quả nhất định, kết thúc gieo trồng vụ xuân một số cây trồng vượt chỉ
tiêu đề ra, nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới, chuẩn bị tốt các phương án
phòng chống thiên tai, công tác trồng rừng được các huyện, thành phố khẩn
trương triển khai thực hiện.
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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:
Tổng số nhiệm vụ được giao: 15 nhiệm vụ
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 08 nhiệm vụ
Số nhiệm vụ đang thực hiện: 07 nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định.
(chi tiết tại biểu kèm theo).
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG THÁNG 6 NĂM 2021
Để hoàn thành tốt kế hoạch được giao, trong tháng 6 ngành cần tập trung
quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
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.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện tốt
công tác quản lý Nhà nước của ngành và các nội dung quy định tại Quyết định
số 27/QĐ-SNN về kế hoạch thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày
20/01/2020 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, cụ thể:
1. Sản xuất nông nghiệp
- Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân tăng cường
chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng vụ Xuân, đặc biệt theo
dõi diễn biến bệnh hại chính để có biện pháp xử lý kịp thời, như: Đối tượng sâu
cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông trên cây lúa,...
- Tổ chức thu hoạch lúa xuân, đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng vụ
mùa; chuẩn bị giống, vật tư, phân bón, tập huấn kỹ thuật và triển khai thực hiện
kế hoạch sản xuất theo khung thời vụ, có kế hoạch dự phòng giống trong điều
kiện bất lợi có thể xảy ra; khuyến khích nhân dân chuyển giống lúa dài ngày
sang giống lúa ngắn ngày để trồng cây màu vụ Đông; chuẩn bị phương án
phòng, chống lụt bão đối với cây trồng trong mùa mưa lũ.
- Khuyến khích phát triển đàn vật nuôi nuôi theo hình thức gia trại, trang
trại; quản lý tốt nguồn giống và nguồn thức ăn chăn nuôi, tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh nhất là dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục và lở
mồm long móng. Tổ chức kết nối với công ty, các siêu thị, nhà phân phối, hệ
thống bán lẻ nhằm hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho người dân trên
địa bàn tỉnh.
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- Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tăng
cường theo dõi, kiểm tra giám sát chặt chẽ bệnh tại các địa phương, áp dụng tốt
các biện pháp phụ khử trùng, tiêu độc để không để tái bùng phát tại các địa
phương đã công bố hết dịch; thực hiện nghiêm túc việc lấy mẫu giám sát, tổ chức
tiêu hủy gia súc theo quy định. Các hộ đang có đàn lợn nái sản xuất, cần tập trung
đẩy mạnh các biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong sản xuất con giống
để giảm giá thành; đối với các doanh nghiệp, đẩy mạnh việc sản xuất và cung ứng
lợn giống đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu của người chăn nuôi.
- Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tiêm phòng đợt I cho đàn vật nuôi, triển
khai kế hoạch tiêm phòng đợt II năm 2021; tăng cường công tác kiểm dịch động
vật, kiểm soát giết mổ, phát hiện các sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Chỉ đạo triển khai nuôi nuôi trồng thủy sản đảm bảo kế hoạch giao,
khuyến khích người dân nuôi cá kết hợp với trồng lúa trong vụ mùa, quản lý môi
trường và phòng ngừa dịch bệnh đối với động vật thủy sản.
2. Sản xuất lâm nghiệp
- Tiếp tục tuyên truyền người dân tích cực trồng rừng, trồng cây phân tán
và trồng hết diện tích đã đăng ký; khuyến cáo không trồng rừng vào những ngày
nắng nóng kéo dài, thực hiện trồng rừng vào những ngày thời tiết râm mát, độ
ẩm cao để bảo đảm tỷ lệ cây trồng sống cao; thực hiện chăm sóc rừng trồng đảm
bảo đủ số lần theo quy định. Thống kê đầy đủ diện tích người dân tự đầu tư
trồng rừng, rừng chồi và từ các chương trình dự án trồng rừng khác; đối với
những diện tích khai thác trắng rừng trồng đôn đốc các chủ rừng tổ chức trồng
lại ngay trong năm 2021. Tập trung chỉ đạo trồng rừng đúng mùa vụ.
- Phối hợp với Công ty hệ thống thông tin lâm nghiệp (FIS) và Viện sinh
thái rừng và môi trường thực hiện gói thầu “Định giá rừng, xây dựng khung giá
rừng các huyện Ba Bể, Chợ Mới và TP Bắc Kạn”. Chỉ đạo, giám sát việc thực
hiện xây dựng phương án quản lý rừng bền vững của BQL Khu bảo tôn thiên
nhiên Kim Hỷ; Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc theo đúng đề
cương đã được phê duyệt.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt
chẽ việc khai thác lâm sản của các chủ rừng trên địa bàn đảm bảo đúng quy định
đúng đối tượng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thống kê lâm nghiệp; báo cáo đầy
đủ, kịp thời các loại lâm sản khai thác (bao gồm gỗ, lâm sản ngoài gỗ), để nâng
cao giá trị tăng trưởng trong lĩnh vực lâm nghiệp.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là rừng giáp ranh, rừng
có gỗ quý hiếm. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
3. Các hoạt động khác
- Tiếp tục triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Luật theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác các công
trình thuỷ lợi; chỉ đạo duy tu bảo dưỡng công trình đảm bảo cung cấp đủ nước
tưới cho cây trồng và an toàn trong mùa mưa, lũ; theo dõi diễn biến thời tiết,
chủ động tham mưu và chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động phòng tránh,
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ứng phó với các hình thái thiên tai xảy ra. Tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm
tra của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập hồ chứa nước tỉnh Bắc Kạn; tiếp
tục phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức kiểm tra các
hành vi vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và phòng
chống thiên tai.
- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra chất lượng giống cây trồng
nông, lâm nghiệp, cây ăn quả, phân bón,... trước khi đưa vào sản xuất. Duy trì
công tác thanh tra chuyên ngành về Thú y và Bảo vệ thực vật theo quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, HTX
và các Chương trình, đề án, dự án theo kế hoạch; đôn đốc hướng dẫn thực hiện
phát triển ngành nghề nông thôn. Phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát, thực
hiện các dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Tiếp tục hỗ trợ giống, vật tư cho các mô hình đảm bảo tiến độ, tăng cường
chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, vât nuôi theo quy trình kỹ
thuật, đặc biệt là các mô hình trình diễn, khảo nghiệm; phối hợp với cơ quan liên
quan triển khai các nội dung thuộc chương trình, dự án theo kế hoạch.
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch theo mục tiêu phát triển kinh tế tập
thể của tỉnh. Xây dựng phương án bố trí dân cư xem ghép tỉnh Bắc Kạn năm
2021 trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án hỗ trợ
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo.
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã được
phê duyệt.
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch 6
tháng đầu năm, làm rõ nguyên nhân còn tồn tại, giải pháp khắc phục và phương
hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5 và nhiệm
vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Bắc Kạn./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (Báo cáo);
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- Sở KH&ĐT, Cục Thống kê (P/hợp);
- UBND các huyện, thành phố (P/hợp);
- Sở Công Thương;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T.hiện);
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