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BÁO CÁO
Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP
1. Trồng trọt
1.1. Kết quả sản xuất vụ Xuân 2021
Hiện nay các cây trồng vụ Xuân cơ bản đã thu hoạch xong, theo số liệu báo
cáo sơ bộ từ các địa phương một số cây trồng chính kết quả đạt như sau:
- Diện tích cây lương thực có hạt 17.122/17.120 ha đạt 100% KH, bằng
99% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng ước đạt 86.434/86.758 tấn, đạt 99,6%
KH, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2020. Duy trì diện tích đã chuyển đổi cơ cấu
cây trồng trên đất lúa năm 2018-2020 là 1.714/1.852 ha, đạt 93% KH.
- Diện tích trồng cây chất bột (khoai lang, khoai môn, dong riềng)
826/1.007 ha đạt 82% KH, giảm 07% so với cùng kỳ năm 2020 (61 ha); cây
dong riềng 465/500 ha đạt 93% KH, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2020, trong
đó diện tích thâm canh gắn với liên kết tiêu thụ 279/350 ha đạt 80% KH; cây
khoai môn 169/237 ha đạt 71% KH.
- Cây rau, đậu các loại (rau, đậu, bí, dưa...) 1.431/1.807 ha đạt 79% KH,
tăng 30% so với cùng kỳ (331 ha), tổng sản lượng ước đạt 17.463/20.792 tấn,
đạt 84%KH, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020 (6.874 tấn); trong đó diện tích
trồng rau được chứng nhận ATTP hoặc VietGAP 69/70 ha đạt 99% KH, sản
lượng cây bí xanh thơm 5.468 tấn (137 ha), sản lượng cây dưa hấu 954 tấn (62
ha), sản lượng cây dưa lê 596 tấn (42 ha).
- Diện tích trồng cây công nghiệp (đậu tương, lạc, thuốc lá, mía, gừng,
nghệ, chè) 3.666/3.881 ha đạt 94% KH, tăng 01% (43 ha) so với cùng kỳ năm
2020; trong đó, cây thuốc lá 809/822 ha đạt 98% KH, tăng 08% so với cùng kỳ
năm 2020 (58 ha), sản lượng 1.706/1.811 tấn đạt 94% kế hoạch, tăng 12% (183
tấn) so với cùng kỳ; cây nghệ 155/145 ha đạt 107% KH, cây gừng 249/230 ha
đạt 108% KH.
- Cây ăn quả: Diện tích cây mơ hiện có 630 ha, diện tích cho thu hoạch
353ha, sản lượng ước đạt 2.535/2.535 tấn đạt 100% kế hoạch; trong đó diện tích
thâm canh cải tạo 23/20 ha đạt 115% KH. Diện tích cây mận hiện có 663 ha,
diện tích cho thu hoạch 399 ha, sản lượng ước đạt 2.600/2.599 tấn đạt 100% kế
hoạch. Diện tích trồng mới cây ăn quả (cam, hồng không hạt, mơ) 145/307 ha,
đạt 47% KH.
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1.2. Tiến độ gieo trồng vụ mùa1
- Đã gieo cấy lúa 8.079/14.210 ha đạt 57% KH, trong đó: Lúa mùa sớm
2.294 ha đang giai đoạn đẻ nhánh rộ; lúa mùa chính vụ đã cấy 5.785 ha. Diện
tích trồng ngô 1.402/5.578 ha, đạt 25% KH, diện tích trồng nhiều nhất tại huyện
Ngân Sơn (đạt 94%). Các cây trồng khác bà con nông dân đang làm đất và
gieo trồng theo kế hoạch.
- Tình hình dịch hại đối với cây trồng: Trên cây lúa bệnh đạo ôn lá gây hại
03 ha tại huyện Ngân Sơn; sâu đục thân gây hại 14 ha tại huyện Chợ Đồn, Bạch
Thông; ốc bươu vàng gây hại 61 ha, người dân đã phun toàn bộ diện tích nhiễm.
Bệnh thán thư gây hại nhẹ 15 ha trên cây hồng tại huyện Ba Bể, và Chợ Đồn,
diện tích nhiễm cao hơn cùng kỳ năm trước 05 ha.
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn hiện có: Tổng đàn đại gia súc 60.062/68.615 con đạt 88% KH
(trâu 38.587/45.005 con, bò 18.506/21.147 con, ngựa 2.969/2.463 con); đàn gia
cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 1.980.352/1.769.800 con đạt 112% KH; đàn lợn
149.224/149.500 con đạt 99,8% KH; đàn dê 17.947/19.700 con đạt 91% KH.
- Tình hình dịch bệnh2:
+ Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 810 hộ; 218 thôn; 57 xã, phường,
thị trấn thuộc 07 huyện thành phố; tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy là 3.308 con
với trọng lượng 151.152 kg; hiện nay có 12 xã đã công bố hết dịch; 14 xã qua 21
ngày đang hoàn thiện thủ tục công bố hết dịch và 31 xã chưa qua 21 ngày.
+ Bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 951 hộ, 301 thôn, 73 xã, phường, thị
trấn thuộc 08 huyện thành phố; tổng số trâu, bò mắc bệnh 2.414 con, trong đó bị
chết 138 con, đã điều trị khỏi 1.021 con, đang điều trị 1.255 con; hiện nay có 07
xã đã công bố hết dịch, 02 xã có trâu, bò khỏi bệnh đã qua 21 ngày đang thẩm
định công bố hết dịch, 64 xã chưa qua 21 ngày.
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 164 con trâu bò, 2.149 con lợn,
3.417 con gia cầm; kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: Trâu bò ngựa 710
con và 3.125 con lợn, 700 con gia cầm; kiểm soát, phúc kiểm vận chuyển động
vật, sản phẩm động vật tại các đầu mối giao thông: Trâu bò thịt 4.678 con, lợn
thịt 1.807 con, gà vịt 23.520 con.
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3. Thủy sản
Diện tích nuôi trồng thủy sản 1.255/1.404 ha đạt 89% kế hoạch, ngoài ra
còn có 57 lồng nuôi với thể tích khoảng 2.408m3. Diện tích còn lại thực hiện
nuôi cá kết hợp với trồng lúa trong vụ mùa. Trại giống thủy sản cung ứng được
07/13 tấn cá giống, đạt 54% kế hoạch.
4. Lâm nghiệp
- Diện tích đăng ký trồng cây phân tán và đăng ký trồng lại rừng sau khai
thác là 4.540/3.570 ha đạt 127% kế hoạch, diện tích rừng đã trồng 4.156/3.570
ha đạt 116% kế hoạch (trồng lại sau khai thác, người dân tự trồng mới 2.624 ha,
trồng cây phân tán 1.532 ha).
- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tổ chức 49cuộc tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng 2.147 lượt người tham gia; xảy
ra 01 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 0,03 ha. Lập biên bản, xử lý 42 vụ vi
phạm Luật lâm nghiệp, tịch thu hơn 45 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà
nước trên 394 triệu đồng.
- Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản3: Từ đầu năm đến
khai thác được 194.045/255.900m3 gỗ các loại4 đạt 76% kế hoạch.
- Hoạt động tại các khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và Khu bảo tồn Nam
Xuân Lạc: Tiếp tục tổ chức tuần tra và truy quét được 180 lượt với 816 lượt người
tham gia. Số cưa xăng đã được cấp GCN sử dụng tại 02 khu bảo tồn là 636/636
chiếc đạt 100% số lượng, trong đó thực hiện quản lý tập trung tại khu bảo tồn
thiên nhiên Kim Hỷ là 200/636 chiếc, đạt 31%. 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.
5. Các hoạt động khác
- Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN)
+ Công tác thuỷ lợi: Tổ chức rà soát danh mục đập, hồ chứa thủy lợi dự kiến
đầu tư hệ thống giám sát vận hành giai đoạn 2, dự án WB8. Chỉ đạo Công ty
TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, phòng Nông
nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố kiểm tra công tác vận
hành, điều tiết và phương án an toàn hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ; tập
trung sửa chữa, nạo vét kênh mương, bảo dưỡng sửa chữa các trạm bơm và máy
bơm; hướng dẫn các biện pháp tưới tiêu hợp lý đảm bảo ổn định nguồn nước sản
xuất vụ mùa năm 2021.
+ Công tác phòng chống thiên tai và TKCN: Trên địa bàn xảy ra mưa to
trên diện rộng kèm theo dông lốc, gió giật mạnh làm 09 nhà bị sạt lở taluy
dương và sét đánh hư hỏng một số tài sản của người dân, 105 lúa mới cấy bị lũ
tràn qua.
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- Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản:
Tiếp tục tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và
sản phẩm nông lâm thủy sản và cung cấp các thông tin cho các phương tiện
thông tin đại chúng về tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường
công tác tác quản lý cơ sở thu gom, giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp
nhận và giải quyết 02 hồ sơ cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP và giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Khảo sát, lựa chọn cơ sở sản xuất, kinh doanh để
hỗ trợ lấy mẫu, tem truy xuất và cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm
an toàn.
- Chương trình phát triển nông thôn: Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ
sung hướng dẫn về thực hiện Nghi 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. Chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Hướng dẫn thành lập tổ
hợp tác, hợp tác xã tại cơ sở; thành lập mới được 37 hợp tác xã (HTX), nâng
tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 209; ngoài ra còn có 150 tổ hợp
tác và 08 trang trại chăn nuôi. Rà soát, tổng hợp được 135 hộ trong phương án
bố trí dân cư xen ghép. Tiếp tục triển khai dự án liên kết theo chuỗi giá trị, dự
án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
- Xây dựng nông thôn mới: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Bắc Kạn, hướng dẫn
thực hiện bộ tiêu chí năm 2021. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn
mới và thực hiện chương trình OCOP tại các địa phương.
- Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tiếp tục tổ chức tập huấn, cấp phát
vật tư và hướng dẫn kỹ thuật cho 08 mô hình trình diễn5, 02 dự án năm 2021;
qua kiểm tra, theo dõi các mô hình đều sinh trưởng và phát triển tốt. Một số mô
hình đã tổ chức hội thảo, tổng kết, kết quả được địa phương và nhân dân đánh
giá cao như: Mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
gắn với tiêu thụ sản phẩm (20 ha) đã tổ chức hội thảo, năng suất đạt 65 tạ/ha,
tăng 09 tạ/ha so với năng suất trung bình của tỉnh, toàn bộ sản phẩm đã được
liên kết tiêu thụ theo giá thị trường. Tổ chức triển khai mô hình chăn nuôi vịt
bầu cổ xanh. Phối hợp với Viện Thủy Lợi thực hiện mô hình trồng rừng hỗn
giao kết hợp cây dược liệu làm giảm thiểu xói mòn, bồi lấp lòng hồ, lưu vực hồ
Ba Bể tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể; phối hợp thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ
12 ha ngô ngọt, hiện đã cho thu hoạch, sản lượng ngô do công ty thu mua trên
130 tấn.
- Chương trình nước sinh hoạt 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. Kiểm tra,
5

07 mô hình: Sản xuất lúa hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; chăn nuôi lợn địa phương quy mô nông
hộ đảm bảo vệ sinh môi trường có sử dụng máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năn; nuôi trồng thủy sản thâm
canh theo hướng an toàn sinh học; nuôi cá lồng; liên kết sản xuất cây và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu; hình
Khoanh nuôi tái sinh, làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt do Trung tâm khuyến nông triển khai; Chi cục trồng trọt
và BVTV triển khai mô hình thử nghiệm bón phân cho cây quýt để tăng độ ngọt của quả.
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giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 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 80% kế hoạch. Tổ chức 05 lớp tập huấn về sổ tay hướng dẫn vận hành
và quản lý các công trình cấp nước cho 130 cán bộ phụ trách.
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: 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 05 kèm theo).
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2021
1. Về trồng trọt
Các huyện, thành phố tập trung gieo cấy lúa mùa chính vụ, vận động bà
con chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đối với những diện tích trồng
lúa, ngô kém hiệu quả; chuẩn bị cho gieo trồng ngô thu đông và ngô đông; tiếp
tục gieo trồng các loại cây trồng khác đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm; tăng
cường chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cho các loại cây trồng; đối với cây
dong riềng tăng lượng phân kali và theo dõi phòng trừ sâu bệnh cho cây dong
riềng giai đoạn xuống củ.
Các đơn vị trong ngành phối hợp với các địa phương tiếp tục chỉ đạo,
hướng dẫn các hộ dân thực hiện mô hình trình diễn tăng cường chăm sóc, bảo vệ
và phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả.
Cung ứng đầy đủ, kịp thời về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục
vụ cho sản xuất, có kế hoạch chủ động nguồn giống dự phòng để gieo trồng bổ
sung khi gặp điều kiện bất lợi về thời tiết. Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra
chất lượng giống, phân bón trước khi đưa vào sản xuất.
Chỉ đạo tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất
và sản lượng một số loài cây ăn quả như cây cam, quýt, hồng hồng hạt, chuối,...
Tổ chức thực hiện công tác điều tra dịch hại theo qui định của ngành; triển
khai các lớp tập huấn hộ nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn,
hiệu quả; tăng cường phối hợp với cán bộ chuyên môn tại cơ sở hướng dẫn nông
dân phương pháp nhận biết, phát hiện, phòng trừ dịch hại; tiếp tục theo dõi diễn
biến của Châu chấu tre lưng vàng gây hại tại huyện Ngân Sơn và Na Rì. Tiếp tục
chỉ đạo sản xuất theo thời vụ, cơ cấu giống vụ Đông năm 2021.
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2. Chăn nuôi thú y, thủy sản
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh dịch tả
lợn Châu Phi, bênh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Theo dõi tổng đàn vật
nuôi, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra,
giám sát dịch bệnh, chất lượng con giống, thức ăn chăn nuôi tại các địa phương;
triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt II; tăng cường công tác kiểm
soát, kiểm dịch đối với nguồn con giống nhập vào địa bàn hoặc xuất bán vật
nuôi theo quy định. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ
quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030.
Hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích cá giống mới thả; vận động nhân
dân thả cá kết hợp với trồng lúa trong vụ mùa; 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.
3. Về lâm nghiệp
Tiếp tục chỉ đạo trồng rừng trên diện tích đã đăng ký và thực hiện công tác
chăm sóc rừng trồng theo kế hoạch; chỉ đạo thống kê cụ thể diện tích trồng rừng
của các chương trình, dự án khác và rừng trồng phân tán.
Tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ và
đôn đốc nhân dân chăm sóc rừng trồng năm thứ 2,3,4 theo quy định. 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.
Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại địa phương, đặc
biệt là các vùng giáp ranh. Thực hiện các biện pháp cấp bách, khẩn cấp nhằm
ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật,
đặc biệt tại các khu vực rừng giáp ranh, rừng có gỗ quý hiếm.
4. Các hoạt động khác
- Tiếp tục triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi hư
hỏng do mưa lũ, xuống cấp, có phương án chỉ đạo sửa chữa kịp thời để phục vụ
nước tưới cho sản xuất; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phân cấp quản lý, khai
thác công trình thủy lợi.
- Thực hiện tốt công tác 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; duy
trì công tác trực phòng chống lụt bão, 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,
đảm bảo nước tưới cho vụ Mùa và vụ Đông.
- Công tác phát triển nông thôn: Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng
dẫn hợp tác xã tiếp cận các chính sách hiện hành. Khảo sát địa điểm phát triển
làng nghề, hướng dẫn công nhận làng nghề theo kế hoạch.
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- Ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc
Kạn năm 2021; xây dựng lộ trình, danh mục xã đạt chuẩn nông thôn mới giai
đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục tuyên truyền Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm”;
tổ chức xét chọn ý tưởng sản phẩm OCOP đợt 2 do các địa phương đăng ký.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng VSATTP: 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, ATTP theo quy định. Tổ chức thực hiện lấy mẫu giám
sát, kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
theo phân cấp quản lý.
- Công tác xây dựng cơ bản và chương trình nước SH&VSMTNT: Tiếp tục
thực hiện các công trình dự án đang triển khai đảm bảo đúng tiến độ, nghiệm thu
bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và thực hiện thủ tục thanh quyết
toán theo đúng quy định; hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai các
công trình đảm bảo tiến độ theo cam kết; tham mưu xây dựng kế hoạch, trình
duyệt kế hoạch, thẩm định và phê duyệt dự toán các công trình đã triển khai.
Thực hiện tốt công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng
thời gian quy định. Xây dựng kế hoạch năm 2021 phù hợp với mục tiêu nhiệm
vụ và điều kiện của từng địa phương.
Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7 và một số
nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 của Sở Nông nghiệp & phát triển nông
thôn Bắc Kạn./.
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);
- Sở Công thương;
- UBND các huyện, thành phố (P/hợp);
- Phòng NN các huyện, P.KT thành phố (T.hiện);
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T.hiện);
- Lưu: VT, KHTC.
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