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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  14  /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 20 tháng  01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  

THÁNG 01/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020 

 

I. Công tác chỉ đạo và kết quả sản xuất: 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 

1.1. Tình hình sản xuất chung: 

- Cây lúa: Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã gieo cấy xong vụ Đông Xuân 2019-2020 

với diện tích 25.000/25.500 ha (đạt 98% diện tích KH), trong đó có khoảng 1.700 

ha gieo trước lịch thời vụ của Sở ban hành (Tập trung chủ yếu ở Gio Linh, và Vĩnh 

Linh). Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 31/12/2019 đến ngày 01/01/2020 trên 

địa bàn tỉnh có 256 ha lúa mới gieo bị ngập úng, trong đó có 50,7 ha thiệt hại hoàn 

toàn phải gieo lại (Vĩnh Linh: 1,7 ha, Gio Linh: 49 ha).  

Các đối tượng gây hại đầu vụ chủ yếu là chuột và ốc bươu vàng. Chuột gây 

hại 60 ha (tăng 45 ha so với kỳ trước), Ốc bươu vàng 146 ha (tăng 104 ha so với kỳ 

trước).  

- Các cây màu khác: (Ngô, Lạc, sắn, rau đậu các loại...):  

+ Cây sắn: Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng được 5.387 ha/10.000ha 

(đạt 53,87% diện tích KH).  

Bên cạnh đó sâu keo mùa thu xuất hiện và gây hại 51,2 ha trong đó hại nặng 

4,5 ha, mật độ phổ biến 2-4 con/m
2
, nơi cao 10 con/m

2
, sâu phổ biến tuổi 2-4, gây 

hại chủ yếu trên giống HN88 trên địa bàn huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Đakrông. 

Để kịp thời ngăn chặn đối tượng gây hại trên diện rộng, Sở đã chỉ đạo Chi cục ban 

hành văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, đồng thời cử cán bộ về địa bàn, 

trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, phòng trừ đối tượng gây hại. 

+ Cây lạc: Kế hoạch 3.500 ha, đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng được 1.508 ha 

(đạt 43,1% diện tích KH). 

- Cây công nghiệp dài ngày:  

+ Cà phê: Đang ở giai đoạn phân hóa mầm hoa, nhìn chung cây cà phê sinh 

trưởng và phát triển bình thường. Các đối tượng dịch hại gây hại bình thường như 

kỳ trước. 

+ Cây cao su: Cây cao su đang thời kỳ khai thác mủ. Các đối tượng dịch hại 

chủ yếu: Bệnh xì mủ DTN 208 ha, bệnh loét sọc mặt cạo DTN 179 ha. 

+ Cây hồ tiêu: Hồ tiêu kinh doanh hiện đang thời kỳ phát triển quả , cây sinh 

trưởng và phát triển bình thường. Bệnh đốm lá, chết nhanh DTN tăng nhẹ so với 

tháng trước, bệnh chết chậm DTN giảm nhẹ so với tháng trước, các đối tượng khác 

DTN tương đương hoặc tăng nhẹ tháng trước. 

1.2. Công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo sản xuất: 

- Thường xuyên điều tra, theo dõi, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng 

để chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phòng trừ sâu bệnh, tăng cường kiểm tra 
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đồng ruộng không để xảy ra thành dịch gây hại ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình sinh trưởng, phát triển, tiến độ gieo 

trồng các loại cây, tiến độ lúa thu hoạch, năng suất, sản lượng các loại cây trồng 

trên địa bàn tỉnh. 

- Ban hành công văn chỉ đạo sản xuất, phòng trừ dịch hại trước, trong và sau 

tết nguyên đán Canh Tý; đặc biệt về phòng trừ bệnh khảm lá sắn. 

- Tiếp nhận 60 hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón; Đã 

cấp 46 GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón; còn 14 cơ sở đang thẩm định chờ cơ 

sở khắc phục các điều kiện theo quy định của pháp luật. 

1.3. Tình hình thực hiện các mô hình sản xuất:  

- Mô hình CSA trên cây lúa và cây trồng cạn: 

Tổng diện tích các loại cây trông mô hình CSA là: 934,05 ha (trong đó: Lúa 

704,5 ha; Lạc 36,55 ha; Rau 16 ha; Tiêu 177 ha). Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.  

- Các mô hình thuộc chương trình sự nghiệp kinh tế: (Mô hình tiêu, Chuối 

ATTP, chuối già Lùn Nam Mỹ): Các mô hình đến nay sinh trưởng và phát triển tốt. 

- Mô hình trồng dưa lưới: 

Được trồng thử nghiệm tại xã Trung Giang với 5 loại giống dưa lưới, mô 

hình bị sâu bệnh gây hại nên không thành công. Tại TP Đông Hà trồng thử nghiệm 

với 3 giống gồm giống dưa lưới Inthanon, HL21 và Right. Đến nay đang ở giai 

đoạn thu hoạch, độ ngọt từ 12-14%, mẫu mã đẹp, trọng lượng quả từ 1,0 - 1,5 kg, 

ước sản lượng hơn 1 tấn. 

- Mô hình “Liên kết sản xuất lúa hữu cơ theo hướng cánh đồng lớn sử dụng 

phân bón Obi-Ong biển: 

Vụ Đông Xuân 2019-2020  triển khai: 96,7 ha (Giống lúa RVT 55,7 ha, ST24: 

35 ha;  BG1,  Mễ Cốc, Xuân Mai: 6 ha). Hiện nay, các mô hình đã gieo cấy xong, thời 

gian gieo cấy gặp điều kiện thuận lợi nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt. 

- Mô hình liên kết chanh leo:  

+ Diện tích trồng năm 2018: Các vườn đang giai đoạn ra hoa - nuôi quả - thu 

hoạch. Công tác chăm sóc tỉa cành, bón phân, phòng trừ sâu bệnh chưa đảm bảo 

nên vườn chanh bị bệnh ảnh hưởng đến chất lượng quả như: (Bệnh héo quả, thối 

trái, ghẻ quả, đốm vòng, ruồi vàng châm,..) đã làm ánh hưởng đến chất lượng quả. 

+ Diện tích trồng năm 2019: Tại Hướng Hóa, đang giai đoạn nuôi quả - thu 

hoạch vườn cây đang phát triển tốt cho năng suất chất lượng. Dự kiến năng suất 

bình quân 15-20 tấn quả/ha/năm ở Hướng Phùng. Giá thu mua tại công ty loại A1: 

21.000 đ/kg, Loại B: 7.500 đ/kg; Múc dịch: 4.000đ/kg. Riêng: 03 ha canh tác hữu 

cơ: (Tại Tân Liên và Tân Hợp): Cây chanh đang leo giàn, chưa phủ kín giàn nhìn 

chung cây phát triển bình thường. 

+ Diện tích chanh leo tại đồng bằng cây sinh trưởng và phát triển tốt, hiện 

đang chuẩn bị ra hoa. Một số diện tích đang ra quả lứa 1, người dân tiến hành ngắt 

bỏ để nuôi cây và tiến hành chăm sóc và và theo dõi sâu bệnh hại.  

 2. Chăn nuôi, thú y: 

2.1. Diễn biến đàn gia súc, gia cầm:  

- Tình hình sản xuất chăn nuôi trong tháng trên địa bàn toàn tỉnh:  Tổng đàn 

chăn nuôi không có biến động nhiều, hiện đang là giai đoạn người chăn nuôi tập 

trung cho việc chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi để chuẩn bị xuất chuồng cung 
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ứng nguồn thực phẩm cho thị trường thịt tết Nguyên Đán. Giá thịt lợn hơi dao 

động 80.000đ/kg.  

- Tổng đàn gia súc gia cầm: Đàn trâu: 22.901 con; Đàn bò: 56.500 con; Đàn 

gia cầm: 3.460.000 con ; Đàn lợn: 199.878 con.  

2.2. Dịch bệnh trên vật nuôi:  

- Dịch Lở mồm long móng: Đến nay các huyện đã có quyết định công bố hết dịch. 

 - Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: (Tính đến 17h ngày 17/01/2020) 

Từ ngày 01/01/2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 25 hộ, 

17 thôn, của huyện 04 huyện ( Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng) với 

tổng số 65 con (22 nái, 20 lợn thịt và 23 lợn con theo mẹ) bị bệnh, chết buộc chôn 

hủy, trọng lượng tiêu hủy 4.744 kg (nái: 3.772 kg, thịt: 921 kg, lợn con theo mẹ: 51 

kg). Quy trình chôn hủy được thực hiện đúng quy định có sự giám sát của cơ quan 

thú y. Tính đến ngày 17/01/2020 trên địa bàn toàn tỉnh còn 41 xã, phường, thị trấn 

của 07 huyện, thị xã còn gia súc mắc bệnh chưa qua 30 ngày. 

2.3. Các dịch bệnh khác: Ổn định 

2.4. Công tác tiêm phòng:  

Đang triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ  năm 2020.  

3. Thuỷ sản:   

Sản lượng thủy sản trong tháng 01 ước đạt 2.019 tấn, trong đó : khai thác 

1.700 tấn, nuôi thủy sản 319 tấn. Tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 5,4% 

kế hoạch. 

3.1. Quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản: 

Thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc khai thác thủy sản trên biển . Tranh thủ 

thời tiết thuận lợi ngư dân tập trung khai thác cá vụ Bắc 2019-2020 để phục vụ cho 

thị trường Tết nguyên đán . Đối với tàu cá khai thác xa bờ sản lượng tập trung chủ 

yếu vào các nghề lưới rê hổn hợp và pha xúc, các nghề lưới vây và lưới chụp hoạt 

động chưa thường xuyên, hiệu quả không cao. Ngư trường chủ yếu tập trung quanh 

đảo Cồn Cỏ và Vịnh Bắc Bộ . Đối với các tàu khai vùng bờ tập trung vào các nghề 

lưới rê khai thác cá khoai, lưới rê khai thác mực nang đem lại hiệu quả  cao. Dự 

ước sản lượng khai thác thủy sản tháng 01 đạt 1.700 tấn, trong đó khai thác biển : 

1.554 tấn, khai thác nội đồng 140 tấn.  

3.2. Quản lý nuôi trồng thủy sản: 

- Tình hình sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản: Các cơ sở trên địa bàn tỉnh 

chưa sản xuất giống. 

- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: Tháng 01/2020 ước đạt 636 ha (trong đó: 

nước ngọt ước đạt 587ha, mặn lợ ước đạt 49 ha  bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 

trước . 

- Số lượng giống thả: Trong tháng 01/2020 ước đạt 57,59 triệu con, bằng 

100,4% so với cùng kỳ 2019. 

- Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản: Tháng 01/2020 ước đạt 319 tấn (Trong đó: 

nước ngọt 271 tấn, mặn lợ 48 tấn bằng 100,9% so với cùng kỳ 2019. 

3.3. Quản lý, tuần tra kiểm tra tàu cá và bảo tồn biển:  

Công tác quản lý tàu cá ngày càng đi vào nề nếp; việc phối hợp với chính 

quyền địa phương, Bộ đôi Biên phòng được thực hiện chặt chẽ, phát huy hiệu quả; 

đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy sản được người dân chấp hành 
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nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Tổng số tàu 

thuyền toàn tỉnh tính đến tính đến 15/01/2020 là 2.298 chiếc. 

Trong đó , số tàu cá dưới 6m có 845 chiếc; từ 6m đến dưới 12m có 863 

chiếc; từ 12m đến dưới 15m có 209 chiếc; tàu cá  15m đến dưới 24m 363 tàu; tàu 

cá trên 24m: 18 chiếc, với tổng công suất 126.419cv. Các nghề khai thác chủ yếu 

là nghề lưới rê các loại có 1.776 chiếc, nghề lưới vây có 123 chiếc, nghề câu có 34 

chiếc, còn lại các nghề khác 365 chiếc. 

3.4. Tình hình dịch bệnh thủy sản : Ổn định, bà con nuôi tôm một số vùng 

đang tiến hành cải tạo ao nuôi chuẩn bị cho vụ nuôi mới năm 2020. 

3.5. Tình hình thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp , không 

báo cáo và không theo qui định (IUU) 

Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổ chức kiểm tra và chỉ đạo Chi cục 

Thủy sản hướng dẫn về công tác chống khai thác IUU. 

- Công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình:  

+ Về khối tàu từ 24 mét trở lên đến nay đã hoàn thành lắp đặt 18 thiết bị 

Movimar cho 18 tàu cá; 

+ Về khối tàu từ 15 đến dưới 24 mét: đến nay chưa lắp đặt thiết bị giám sát 

hành trình. 

- Về vận hành hệ thống giám sát tàu cá: đã trang bị máy tính và ti vi màn hình 

cỡ lớn để triển khai giám sát và  phân cấp cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và 

ban quản lý cảng cá theo dõi. 

 4. Lâm nghiệp: 

4.1. Sử dụng và phát triển rừng: 

- Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 6077/UBND-NN 

ngày 31/12/2019 về việc phát động Tết trồng cây xuân Canh Tý năm 2020; và chỉ 

đạo Chi cục ban hành văn bản số 05/KL-SDR ngày 03/01/2020 kế hoạch Tết trồng 

cây trên địa bàn. 

- Khối lượng gỗ rừng trồng khai thác trong tháng 01/2020: 54.863,0 m
3
. Ước 

tính giá trị khai thác 54 tỷ đồng. 

- Trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác: 12,06 ha. 

4.2. Quản lý, bảo vệ rừng: 

4.2.1. Quản lý rừng: 

-Thẩm định Phương án chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch 

rừng sản xuất của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND huyện Cam Lộ, BQL 

RPH Hướng Hoá - Đakrông. 

- Thẩm định phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Khu chăn nuôi và Khu tái 

định cư thuộc dự án tái định cư xã Hải Khê. Xử lý hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán 

chi phí điều tra khảo sát hiện trạng rừng, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng 

và phương án trồng rừng thay thế để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng 

cao tốc Cam Lộ-La Sơn. 

- Chỉ đạo Trung tâm Điều tra - QH-TK nông lâm tỉnh đôn đốc và rà soát 3 

loại rừng.  

4.2.2. Công tác đấu tranh phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật: 

- Sở NN&PTNT đã chỉ đạo ban hành Công văn số 515/CCKL-TTPC ngày 
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17/12/2019 về tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp 

luật lâm nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc làm việc với chính quyền địa phương các xã xác định vùng trọng điểm 

thường xảy ra vi phạm trong dịp Tết và xây dựng Phương án đấu tranh ngăn chặn, 

bố trí lực lượng, phân công các tổ trực trước, trong và sau dịp Tết, đến nay 100% 

đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
1
.  

- Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 01 vụ tịch thu tang vật vi phạm hành 

chính do không xác định được người vi phạm, tịch thu: 8,875 m
3
 gỗ quy tròn sung 

quỹ nhà nước. 

- Xây dựng phương án xử lý tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu sung vào 

ngân sách Nhà nước đồng thời có văn bản xin ý kiến Sở Tài Chính về phương án 

xử lý tài sản là tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu sung vào ngân sách Nhà 

nước. 

4.2.3. Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:  
Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài 

nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được phân công phụ trách ngay từ đầu 

năm. Kết quả: đã cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 31,57 ha, trong đó: 

Khai thác 19,51 ha, trồng lại rừng 12,06 ha. 

4.2.4. Công tác bảo tồn thiên nhiên và cứu hộ, bảo vệ động vật hoang dã: 

Tổ chức thả về môi trường tự nhiên 01 cá thể Tê Tê, trọng lượng 1,5kg thuộc 

nhóm loài nguy cấp quý, hiếm, nhóm IB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP do người 

dân trên địa bàn thị xã Quảng Trị tự nguyện giao nộp.  

5. Thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai: 

5.1. Thủy lợi phục vụ sản xuất:  

Tổ chức sản xuất đảm bảo tính chủ động tưới tiêu theo lịch thời vụ đã được 

ban hành. 

5.2 Công tác cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn: 

Tổ chức rà soát và báo cáo thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

6. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản: 

6.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo chất lượng và 

VSATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản:  

- Tuyên truyền trên loa phát thanh của các thôn thuộc 30 xã trọng điểm sản xuất 

rau, thuỷ sản, chăn nuôi về đảm bảo ATVSTP trong quá trình sản xuất, bảo quản, chế 

biến nông lâm thủy sản. 

- Tuyên truyền trên Bản tin Nông nghiệp ngành 01 nội dung: “Một số phương 

pháp bảo quản thực phẩm ngày Tết” 

- Tuyên truyền trên Website Sở về: “Một số phương pháp bảo quản thực phẩm 

ngày tết”; “Triển khai đợt cao điểm đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa 

Lễ hội Xuân 2020”. 

- Thực hiện phóng sự phát trên Đài phát thanh, Đài truyền hình Quảng Trị nội 

                                           
1
 Kết quả: Đã tổ chức kiểm tra cơ động, phát hiện và lập biên bản 11 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 6 

vụ; Phạt tiền 50 triệu đồng; lâm sản tịch thu 9,761 m
3
 gỗ quy tròn các loại và 5,7 Ster củi. 
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dung: “Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết 

Nguyên đán”. 

6.2. Thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP các cơ sở chế biến nông lâm 

thủy sản trên địa bàn tỉnh 

- Kiểm tra đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo ATTP theo TT 38/2018/TT-

BNNPTNT 25 cơ sở chế biến, kinh doanh nông sản. Kết quả:  Xếp loại B: 24 cơ 

sở;  01 cơ sở tạm nghỉ. 

- Rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản và lập kế 

hoạch giám sát dư lượng các chất độc hại cơ sở nuôi trồng, chế biến, thu gom nông 

lâm thủy sản năm 2020. 

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 6 cơ sở 

(cấp lại 2 cơ sở). Tổng số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo 

an toàn thực phẩm đã cấp đến nay 311/366 cơ sở. 

6.3. Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng ATTP nông lâm thủy sản 

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục đã thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra 

đã lấy 164 mẫu giám sát các chất độc hại trong thực phẩm nông lâm thủy sản kết 

quả hầu hết các mẫu đều âm tính
2
. 

 7. Công tác Khuyến nông: 

7.1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền - đào tạo và huấn luyện 

Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện tích cực qua các chuyên trang Bản 

tin Nông nghiệp số 01 năm 2020 với 1.170 bản, thực hiện được 2 nội dung phát 

sóng trên đài PTTH với các nội dung phong phú, đa dạng. 

7.2. Các mô hình sản xuất: Tiếp tục theo dõi, đánh giá các mô hình đang 

triển khai còn lại của năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
3
.  

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2020: 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:   

- Tiếp tục chỉ đạo địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 đảm bảo 

đúng lịch thời vụ và đảm bảo quy trình trên các loại cây trồng, đặc biệt là chỉ đạo 

sản xuất trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý. 

- Tiếp tục theo dõi cập nhật tiến độ gieo trồng các loại cây trồng; chỉ đạo các 

mô hình CSA, các mô hình sự nghiệp kinh tế, mô hình Nông nghiệp CNC; Tiếp 

tục thực hiện điều tra, theo dõi các mô hình thuộc dự án Chanh leo.  

                                           
2
 Lấy 50 mẫu rau, củ, quả 30 mẫu cây tại 12 chợ trên địa bàn tỉnh test nhanh thuốc BVTV nhóm Carbamate và Lân 

hữu cơ. Kết quả: 01 mẫu mướp đắng; 01 mẫu táo xanh phát hiện dương tính với nhóm Carbamate và Lân hữu cơ;  

78/80 mẫu âm tính. Lấy 22 mẫu tôm nuôi kiểm tra tạp chất. Kết quả: âm tính. Lấy 6 mẫu thịt  để kiểm tra tồn dư hàn 

the, chất tạo nạc. Kết quả: âm tính. Lấy 14 mẫu chả để kiểm tra tồn dư hàn the. Kết quả: âm tính. Lấy 36 mẫu thủy 

sản kiểm tra formol, ure, hàn the. Kết quả: âm tính. Lấy 06 mẫu nước ngâm măng, dưa mít kiểm tra chất tẩy trắng 

sunfit. Kết quả: âm tính.  
3 Mô hình: Thâm canh giống cà phê mới năm 2 tại Hướng Tân 1,5 ha; MH trồng mới cà phê năm 2019 tại Hướng 

Phùng 1 ha; MH trồng thâm canh cam, bưởi da xanh áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm tại Vĩnh Thủy, Cam Nghĩa, 

Cam Thanh 6 ha. Các MH đã tổ chức triển khai đúng thời vụ và kế hoạch đề ra. Hiện cây tại mô hình sinh trưởng 

phát triển tốt, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, chăm sóc trong thời gian tới, đặc biệt chú ý công tác phòng trừ sâu bệnh, 

phòng chống hạn cho cây. Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ vụ Đông Xuân 2019-2020, quy mô 16 ha, hiện 

đã gieo xong tiếp tục theo dõi, chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trong thời gian tới. Chương trình cải tạo đàn bò 

đã phối được 250 con; cải tạo đàn trâu đã phối giống được 02 con. Tiếp tục thực hiện phối giống và theo dõi chỉ đạo 

trong thời gian tới. 
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- Tăng cường công tác điều tra sâu bệnh đầu vụ trên cây lúa trước, trong và 

sau Tết, đặc biệt chú ý bệnh đạo ôn, lùn sọc đen và rầy các loại; tiếp tục kiểm tra 

sâu bệnh trên rau màu, cây công nghiệp nhất là bệnh chết nhanh hồ tiêu, thối nõn 

dứa, sâu keo mùa thu, rệp sáp bột hồng hại sắn, xì mủ cao su, khô cành, thán thư, 

gỉ sắt cà phê, ruồi đục trái, đốm dầu chanh leo… và hướng dẫn các biện pháp 

phòng trừ.   

- Làm chuyên mục hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn; Thực hiện mô hình 

phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô. Tiếp tục thu thập mẫu rầy lưng trắng để gửi 

phân tích virus lùn sọc đen. 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, địa điểm để cấp/cấp lại GCN buôn bán thuốc 

BVTV, phân bón cho các tổ chức, cá nhân. 

2. Chăn nuôi và thú y: 

- Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức sản xuất chăn nuôi năm 2020; 

- Quản lý, theo dõi tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm: dịch tả lợn Châu Phi, dịch tai xanh ở lợn; cúm gia 

cầm; lở mồm long móng gia súc và các bệnh trên vật nuôi thuỷ sản.  

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đảm bảo đúng quy trình, 

đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình KSGM đặc biệt là kiểm tra gia súc, 

gia cầm trước khi giết mổ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng 

và kịp thời phát hiện các loại dịch bệnh đặc biệt dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

3. Thuỷ sản:   
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thủy sản năm 2017 và  Chỉ thị số 

45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.  

 - Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Quyết định 

48/2010/QĐ-TTg và Nghị định 67/2014/ND-CP của chính phủ; Thực hiện tốt công 

tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp 

tuần tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý vi phạm tại khu bảo tồn biển đảo 

Cồn Cỏ. 

 - Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi tôm chuẩn bị ao hồ, kiểm tra chất 

lượng tôm giống trước khi thả nuôi, hạn chế nguyên nhân gây hội chứng chết sớm 

ở tôm nuôi; chỉ đạo, hướng dẫn cho người dân ứng dụng công nghệ sinh học vào 

lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh và hoá chất, nâng 

cao tỉ lệ sống, ổn định môi trường, tạo ra sản phẩm nuôi sạch đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đặc biệt là thị 

trường xuất khẩu. 

 4. Lâm nghiệp: 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình nhiệm vụ trọng tâm trong 

đó tập trung một số nhiệm vụ: 

- Hoàn thiện báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2019 cấp huyện và cấp tỉnh. 

- Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện Phương án chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung 

yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và Phương án Quản lý rừng bền vững. 
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- Hướng dẫn việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và 

trồng rừng thay thế đối với các dự án kinh tế xã hội triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Đôn đốc tiến độ thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng. 

- Tiếp tục tăng cường công tác KTKS lâm sản, đấu tranh ngăn chặn các hành 

vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. 

- Triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án nâng cao năng lực phòng cháy 

chữa cháy rừng. 

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác giống cây lâm nghiệp, hoạt 

động trồng rừng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục làm việc với Chủ tịch UBND các xã 

về thống nhất nhiệm vụ KLĐB thực hiện trong năm 2020. 

5. Thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai:  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa kênh mương giai 

đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025. 

- Theo dõi, kiểm tra tình hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình thủy lợi, 

nước sạch nông thôn; Tổ chức kiểm tra các trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý các vi phạm. 

6. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đảm bảo ATVSTP 

trong quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. 

- Lấy mẫu nông sản, thủy sản giám sát dư lượng các chất độc hại. 

- Thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 

biến nông lâm thủy sản. 

- Thanh tra điều kiện đảm bảo ATTP cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 

nông lâm thủy sản. 

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản thủ 

tục đăng ký để được cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn thực phẩm. 

7. Khuyến nông: 

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm khuyến nông, các Trạm Khuyến nông huyện, thị, 

thành phố cùng lực lượng KNV cơ sở duy trì kiểm tra, theo dõi diễn biến các mô 

hình chuyển tiếp năm 2018, 2019 và triển khai thực hiện các MH vụ Đông Xuân 

2019-2020. Đồng thời theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, để có 

biện pháp hướng dẫn và phối hợp xử lý kịp thời. Đặc biệt là triển khai hướng dẫn 

nông dân các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh cho các đối tượng cây trồng, con nuôi 

có hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải tạo đàn bò, đàn trâu để đảm bảo tính liên 

tục và phục vụ tốt nhu cầu phát triển chăn nuôi của người dân.  

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;                                                               

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê;                                                                                                  

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;                                                                                

- Lưu: VT, KHTC.                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                  Trần Thanh Hiền 


	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK3

		2020-01-20T17:19:40+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-01-20T17:27:22+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




