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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 261  /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  19     tháng  08 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP  

THÁNG 08/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2020 

 

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: 

- Diện tích gieo cấy lúa Hè Thu 2020 ước đạt 22.574 ha, đạt 101,3% so với kế 

hoạch (KH: 22.300 ha). Hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn chín sữa – chín hoàn 

toàn - thu hoạch. Tính đến ngày 15/8/2020, cơ bản diện tích lúa vụ Hè Thu toàn 

tỉnh đã trổ, còn khoảng 1.700 ha chưa trổ (tập trung ở Hướng Hóa, Đakrông và 

một số diện tích gieo muộn ở huyện Cam Lộ, TP. Đông Hà); Diện tích lúa đã thu 

hoạch hơn 6.500 ha, đạt gần 29% diện tích gieo cấy (Huyện Hải Lăng đã thu hoạch 

khoảng 5.000 ha,Triệu Phong khoảng 1.000 ha, Vĩnh Linh 400 ha, Gio Linh 100 

ha). Uớc năng suất tại Hải Lăng 61-62 tạ/ha, Triệu Phong 56-58 tạ/ha.
1
  

- Cây ngô: Vụ Hè Thu đã gieo trồng 966 ha, ngô đang ở giai đoạn phát triển 

quả - thu hoạch. Diện tích ngô đã cho thu hoạch đạt 292 ha, đạt 30,2% diện tích 

gieo trồng, tập trung ở các huyện Đakrông: 180 ha (ước năng suất đạt 20-22 

tạ/ha..), Hải Lăng: 100 ha (ước năng suất 47-48 tạ/ha), Triệu phong: 12 ha (ước 

năng suất 40-45 tạ/ha).  

- Cây Lạc: Đã gieo trồng 166,6 ha, đang ở giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. 

Diện tích Lạc đã cho thu hoach đạt 102,5ha, đạt 61,5 % diện tích gieo trồng tập 

trung ở các huyện Hải Lăng: 100 ha (ước năng suất 16-17 tạ/ha), Triệu phong: 2,5 

ha (ước năng suất 13-14 tạ/ha). 

- Cây Sắn: Kế hoạch 10.000 ha, đến nay toàn tỉnh đã trồng 11.558 ha (đạt 

115,6% diện tích KH). Hiện nay, cây sắn đang giai đoạn phát triển củ, một số địa 

phương ở vùng đồng bằng đã bước vào vụ thu hoạch. 

- Cây Cà phê: Hiện nay, cây cà phê đang ở giai đoạn nuôi quả. Thời gian qua, 

có mưa nên bà con đã tiến hành chăm sóc, bón phân cho cây do đó cây đã có dấu 

                                           
1 Các đối tượng dịch hại chủ yếu phát sinh gây hại trên lúa: Chuột DTN 1322 ha (tăng 461 ha so với tháng trước), trong đó 

hại nặng 119 ha; Rầy các loại DTN 572 ha (tăng 272 ha so với tháng trước), mật độ phổ biến 500-1.000 con/m2, nơi cao 1.000-

2.500 con/m2, cục bộ có nơi 2.000 con/m2, đến nay đã gây cháy lòm chòm 1 số vùng do 1 số hộ dân không tiến hành phòng trừ; 

Sâu cuốn lá nhỏ DTN 125 ha (tăng 125 ha so với tháng trước), mật độ phổ biến 10-12 con/m2, nơi cao 15-20 con/m2; Bệnh khô 

vằn DTN 1812 ha (tăng 1692 ha so với tháng trước), trong đó hại nặng 206 ha. Một số đối tượng gây hại nhẹ như: Vàng lá nghẹt 

rễ (Hướng Hóa), Bệnh khô đầu lá, Bệnh bạc lá vi khuẩn. Một số đối tượng mới phát sinh trong tháng như: Bệnh lem lép hạt DTN 

375 ha; Nhện gié DTN 420 ha, trong đó hại nặng 30 ha; Bệnh đốm nâu DTN 58 ha gây hại ở Cam Lộ, Gio Linh. Bệnh đốm sọc 

vi khuẩn DTN 15 ha, gây hại ở Triệu Phong. 
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hiệu phục hồi trở lại, tuy nhiên do ảnh hưởng của hạn kéo dài nên hiện tại vẫn còn 

nhiều diện tích cây sinh trưởng và phát triển kém, quả nhỏ, bị khô cành... 

- Cây hồ tiêu: Cây hồ tiêu đang giai đoạn sau thu hoạch, riêng ở Hướng Hóa 

đang giai đoạn phân hóa mầm ra hoa - nuôi quả. Thời gian qua trên địa bàn có mưa 

nên một số diện tích bị vàng lá do khô hạn đã có dấu hiệu khôi phục.  

- Cây Cao su: Hiện nay, cây cao su đang ở giai đoạn khai thác mủ. Thời gian 

qua có mưa, nhưng do nắng hạn kéo dài nên phần nào ảnh hưởng đến sản lượng 

mủ. Giá bán mủ giao động trên 10.000 đ/kg. 

1.2. Tình hình thực hiện các mô hình sản xuất: Các mô hình sản xuất phục 

vụ công tác Quản lý nhà nước đang triển khai đúng tiến độ đề ra. Các mô hình sinh 

trưởng và phát triển tốt. 

1.3. Công tác chuyển đổi: Trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi được 172,85 ha từ 

đất trồng lúa thiếu nước sang cây trồng cạn khác màu như: ngô, đậu xanh, dưa 

hấu
2
..., Nhìn chung, các loại cây trồng chuyển đổi sinh trưởng và phát triển tốt và 

mang lại hiệu quả cho bà con nông dân. Đặc biệt 45 ha đất lúa thiếu nước chuyển 

sang trồng dưa hấu trên địa bàn huyện Gio Linh (tập trung Gio Phong, Gio 

Châu…), đã đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong vòng 60 ngày, sau khi trừ chi phí bà 

con lãi trung bình 5-6 triệu đồng/sào (100-120 triệu/ha), nơi cao đạt 160-180 

triệu/ha, gấp 8-10 lần so với sản xuất lúa ở vùng được mùa nhất.  

2. Chăn nuôi, thú y: 

 2.1. Diễn biến đàn gia súc, gia cầm: 

- Tình hình sản xuất chăn nuôi trong tháng 08: Tổng đàn chăn nuôi không  

biến động nhiều. Gía thịt hơi giao động ở mức 85.000-90.000đ/kg. 

- Tổng đàn gia sú c, gia cầm: Tổng đàn trâu: 22.405 con, giảm 0,18% so với 

cùng kỳ.Tổng đàn bò: 56.568 con, giảm 3,3% so với cùng kỳ.Tổng đàn lợn thịt: 

116.662 con, giảm 17,09% so với cùng kỳ năm 2019 (do dịch tả lợn Châu Phi, giá 

lợn giống cao nên việc tái đàn chậm).Tổng đàn gia cầm: 3.350.000con, tăng 3,08% 

so với cùng kỳ năm 2019. 

2.2. Dịch bệnh trên vật nuôi:  

- Dịch tai xanh ở lợn và dịch cúm gia cầm: không xảy ra. 

- Dịch Lở mồm long móng: Ngày 18/8/2020,  dịch bệnh trên đàn bò đã xảy 

ra tại  xã Cam Thành, huyện Cam Lộ với tổng số gia súc mắc bệnh 36 con của 6 hộ 

dân. Toàn bộ số  bò bị bệnh đã được người dân xử lý nên không lấy được mẫu xét 

nghiệm, tuy nhiên với các triệu chứng lâm sàng có thể  nhận định đàn  bò bị bệnh 

Lở mồm long móng. Qua điều tra tình hình dịch bệnh bước đầu nhận định dịch tự 

phát tại chỗ do toàn bộ số bò trên không được tiêm phòng vắc xin LMLM.  

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Đến ngày 18/8/2020 trên địa bàn toàn tỉnh, 

bệnh DTLCP đã xảy ra tại 176 hộ, 82 thôn, 44 xã của 06 huyện, thị xã: Vĩnh Linh, 

                                           
Trong đó Huyện Gio Linh 45,5 ha (chuyển sang trồng dưa hấu), ĐaKrông 47,7 ha (chuyển sang trồng đậu xanh, 

ngô), Triệu phong 17,9 ha (chuyển sang trồng đậu xanh, dưa hấu), Vĩnh Linh 22,75 ha (chuyển sang trồng dưa hấu 

và đậu xanh), Hải Lăng 35 ha ( chuyển sang trồng ngô và đậu xanh). Ngoài ra chuyển đổi trên đất trồng màu bỏ 

hoang vụ Hè Thu sang cây đậu xanh là 5 ha (tại TX Quảng Trị). 
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Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cam Lộ, thị xã Quảng Trị chôn hủy 957 con 

lợn (174 nái, 532 lợn thịt và 251 lợn con theo mẹ), tổng trọng lượng chôn hủy 

42.916 kg (nái: 28.210 kg, thịt: 13.854 kg, lợn con theo mẹ: 852 kg). Quy trình 

chôn hủy đúng quy định và có sự giám sát của cơ quan thú y.  

Tính đến ngày 18/8/2020 trên địa bàn toàn tỉnh còn 07 xã của 03 huyện, thị 

xã (Vĩnh Linh và Gio Linh, TXQT) có dịch chưa qua 30 ngày. So với năm 2019, 

trong 8 tháng đầu năm 2020, bệnh DTLCP đã giảm về phạm vi lẫn số lượng lợn 

mắc bệnh. Tuy nhiên, với tính chất lây lan nhanh của dịch bệnh, hiện tại vẫn chưa 

có vắc xin để phòng bệnh chủ động, việc các hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn lợn 

trong thời gian tới nếu không chú trọng đến khâu tuyển chọn con giống, áp dụng 

các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học... thì dịch bệnh rất dễ bùng phát trở lại. 

- Dịch bệnh thuỷ sản: Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 

4xã/phường: Vĩnh Sơn, Hiền Thành, Đông Giang, Triệu Lăng của 3 huyện/thành 

phố: Vĩnh Linh, Đông Hà, Triệu Phong với tổng diện tích là 50,68 ha(18,07ha đốm 

trắng, 1,55ha gan tụy còn lại không xác định được bệnh lý). Bệnh xảy ra chủ yếu là 

đốm trắng và hoại tử gan tụy. Đối với các hộ có kết quả xét nghiệm dương tính với 

bệnh nguy hiểm, đã kịp thời cấp hóa chất dập dịch nhằm hạn chế sự lây lan của 

dịch bệnh, trong 8 tháng đầu năm 2020 đã cấp 8.430 kg hóa chất chlorine hỗ trợ 

dập dịch.  

- Các dịch bệnh khác: Có xảy ra nhỏ lẻ , tuy nhiên không ảnh hưỡng đến đàn 

vật nuôi
3
.  

 2.3. Công tác tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm: Tính đến nay công tác 

tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm cụ thể như sau:
4
 

 3. Thuỷ sản:  
 Sản lượng thủy sản tháng 8 đạt 5.053,8 tấn, trong đó, sản lượng khai thác 

3.397 tấn (3.257 tấn khai thác biển và 140 tấn khai thác nội đồng), sản lượng nuôi 

trồng 1.656,8 tấn. Lủy kế sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm 2020 đạt 27.616 tấn, 

tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 74,6% so với kế hoạch , trong đó: khai thác 

21.847 tấn, nuôi trồng 5.769 tấn. 

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

Đã tích cực hướng dẫn ngư dân tăng cường bám biển, bám sát ngư trường, 

mùa vụ để khai thác thủy sản, nhất là đối với các nghề lưới Vây, lưới Rê, Pha xúc 

và lưới Chụp, …; ngư trường hoạt động chủ yếu của tàu cá Quảng Trị là xung 

quanh đảo Cồn Cỏ, Vinh Bắc Bộ và vùng biển Hoàng Sa. Đối với các tàu khai thác 

vùng bờ, bãi ngang ngư dân tích cực bám biển , đặc biệt là các nghề Rê 3 lớp khai 

thác cá Hố đạt hiệu quả cao.  

                                           
3 Toàn tỉnh có 13 con trâu, bò mắc bệnh Tụ huyết trùng (chết 0 con), 60 con lợn mắc bệnh Tụ huyết trùng (chết 02 con), 

45 con lợn mắc bệnh Phó thương hàn (chết 07 con), 57 con lợn mắc bệnh sưng phù đầu (chết 13 con), 75 con lợn mắc bệnh tiêu 

chảy (chết 01 con), 05 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn (chết 05), 40 con lợn mắc bệnh sưng phù đầu (chết 9 con), viêm phổi gà 520 

con (chết 13 con), hen suyển gà 570 con (chết 20 con). 
4  Vắc xin Kép lợn được 9.040 liều; THT trâu, bò bổ sung được 2.720 liều;  LMLM trâu, bò được 4.665 liều; Vắc xin Dại 

chó được 420 liều;  Vắc xin cúm gia cầm được 131.125 lượt con. 
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Công tác nộp nhật ký khai thác thủy sản : Các tàu cá khai thác thủy sản ở các 

vùng biển xa , hưởng chính sách theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg về cơ bản đã 

nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định.  

Công tác xác nhận và chứng nhận thủy sản từ khai thác: Tích cực hướng dẫn 

đến các chủ tàu , chủ cơ sở thu mua hàng thủ y sản về thực hiện xác nhận và chứng 

nhận thủy sản khai thác , tuy nhiên đến nay chưa có tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

đến đề nghị cấp giấy xác nhận và chứng nhận thủy sản từ khai thác. 

3.2. Quản lý nuôi trồng thủy sản: 

- Tình hình sản xuất giống: Các trại sản xuất giống trên địa bàn tỉnh chủ yếu 

sản xuất giống các đối tượng cá nước ngọt truyền thống như:
5
  

- Diện tích nuôi tháng 8/2020 ước đạt 106,4 ha, bằng 122,3% so với cùng kỳ 

và bằng 3% so với kế hoạch
6
. Tính chung 8 tháng đầu năm, diện tích nuôi ước đạt 

3.373 ha, bằng 101,6% so với cùng kỳ và bằng 96,4% so với kế hoạch
7
.  

- Sản lượng tháng 8/2020 đạt 1.656,8 tấn, bằng 142,8% so với cùng kỳ và 

bằng 16,6% so với kế hoạch
8
. Tính chung 8 tháng đầu năm sản lượng ước đạt 

5.769 tấn, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm và bằng 51,7% so với kế hoạch
9
.  

3.3. Quản lý, tuần tra kiểm tra tàu cá:  

Tổng số tàu thuyền toàn tỉnh tính đến tính đến 15/8/2020 là 2.272 chiếc, với 

tổng công suất 127.676,1cv, trong đó, trong đó, số tàu cá dưới 6m có 845 chiếc; từ 

6m đến  dưới 12m có 863 chiếc; từ 12m đến dưới 15m có 199 chiếc; tàu cá 15m 

đến dưới 24m 347 tàu; tàu cá trên 24m: 18 chiếc. Các nghề khai thác chủ yếu là 

nghề lưới rê các loại có 1.773 chiếc, nghề lưới vây có 115 chiếc, nghề câu có 33 

chiếc, còn lại các nghề khác 351 chiếc.  

Đến nay, đã có 18 tàu cá cải hoán , nâng cấp; Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật tàu cá: 16 tàu; Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 27 tàu; Cấp, 

cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: 66 tàu; Xóa đăng ký tàu cá: 30 tàu. 

3.4. Công tác bảo tồn biển : Ngày 10/8/2020, Ngành đã kết hợp với Bộ đội 

Biên phòng thả một cá thể Đồi Mồi (một trong 5 loài rùa biển quý, hiếm có nguy 

cơ tuyệt chủng cao, cần ưu tiên bảo vệ), trọng lượng khoảng 13 kg về biển an toàn. 

Đây là cá thể rùa biển thứ 16 được cứu hộ trong năm 2020 tại Quảng Trị.  

                                           
5 Mè trắng, Mè hoa, Trắm cỏ, Chép. Đến nay, số lượng cá giống sản xuất được đạt 25,5 triệu con, bằng 102% so với cùng 

kỳ 2019 và bằng 75% so với kế hoạch. 
6 Trong đó: cá nước ngọt 19,12 ha; nuôi mặn lợ đạt 87,3 ha (tôm sú: 38 ha, bằng 8,6% so với kế hoạch; tôm thẻ chân 

trắng: 49 ha, bằng 56,3% so với cùng kỳ, bằng 5,8% so với kế hoạch; nuôi khác: 0,3 ha, bằng 240% so với cùng kỳ, bằng 240% 

so với kế hoạch). 
7 Trong đó: cá nước ngọt 2.165 ha bằng 100,3% so với cùng kỳ và bằng 98,9% so với kế hoạch; nuôi mặn, lợ 1.208 ha 

(tôm sú: 390 ha, bằng 101,6% so với cùng kỳ và bằng 88,6% so với kế hoạch; tôm thẻ: 770 ha, bằng 101,7% so với cùng kỳ và 

bằng 90,6% so với kế hoạch); nuôi khác 48 ha, bằng 240% so với cùng kỳ và bằng 240% so với kế hoạch). 
8 Trong đó: cá nước ngọt 243,8 tấn (bằng 153,9% so với cùng kỳ, bằng 6,4% so với kế hoạch); nuôi mặn lợ đạt 1.413 tấn 

(tôm thẻ chân trắng 1094 tấn, bằng 126,9% so với cùng kỳ, bằng 21,2% so với kế hoạch; tôm sú 315 tấn, bằng 225% so với cùng 

kỳ, bằng 31,5% so với kế hoạch; nuôi khác 4 tấn, bằng 13,3% so với kế hoạch). 
9 Trong đó: nuôi mặn lợ đạt 3.649 tấn (tôm chân trắng ước đạt 3300 tấn, bằng 101,7% so với cùng kỳ năm và bằng 63,8% 

so với kế hoạch; tôm sú ước đạt 320 tấn, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm và bằng 32% so với kế hoạch; nuôi khác 29 tấn, bằng 

103,6% so với cùng kỳ năm và bằng 96,7% so với kế hoạch); Cá nước ngọt đạt 2120 tấn, bằng 100,7% so với cùng kỳ và bằng 

55,8% so với kế hoạch. 

 



 5 

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

báo cáo và không theo qui định (IUU): Tháng 8 đã tổ chức 05 chuyến tuần tra 

trên biển, 01 chuyến nội đồng; kiểm tra hơn 70 lượt tàu, xử lý 06 vụ vi phạm trong 

lĩnh vực thủy sản với số tiền xử phạt là 17 triệu đồng. Tính chung 8 tháng đã tổ 

chức 19 chuyến tuần tra, trong đó: 15 chuyến trên biển, 04 chuyến nội đồng; kiểm 

tra hơn 240 lượt tàu, xử lý 16 vụ vi phạm (14 vụ trên biển, 02 vụ trên nội đồng ) 

trong lĩnh vực thủy sản với số tiền xử phạt là 46 triệu đồng.  

Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và ngư dân thực hiện nghiêm túc 

các quy định về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh như : tăng cường công tác 

ghi nhật ký khai thác thủy sản ; phối hợp lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ; chấn 

chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; khai báo tàu cá 

cập cảng và rời cảng chỉ định theo quy định.
10

 

 4. Lâm nghiệp: 

4.1. Sử dụng và phát triển rừng:   

Trong tháng sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 78.181 m
3
, lũy kế 

764.052m
3
, ước giá trị khai thác đạt 720 tỷ đồng. 

 4.2. Quản lý, bảo vệ rừng: 

4.2.1. Quản lý rừng: 

- Phương án quản lý rừng bền vững: Đến nay, đã có 06 đơn vị hoàn thành và 

được UBND tỉnh phê duyệt phương án. Còn 02 đơn vị chưa hoàn thành hồ sơ 

(Công ty TNHH MTV LN Triệu Hải, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải), 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản tạm thời chưa xem xét thẩm định, do 

phương án sử dụng đất của 02 đơn vị này chưa được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phương án chi tiết chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất:  

hiện đã có 12/14 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt Phương án chi tiết. Còn 02 

đơn vị (BCH Quân sự tỉnh, và UBND thị xã Quảng Trị) chưa hoàn thành hồ sơ, 

đang đôn đốc hai đơn vị này khẩn trương hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế đối với 

các dự án đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn: Đến nay, đã tiếp nhận hồ sơ của 

25 dự án chuyển đổi đất, rừng sang mục đích khác, tổng diện tích chuyển đổi là 

261,7565 ha, trong đó: đất có rừng trồng 147,8530 ha, đất trống quy hoạch lâm 

nghiệp 113,9035 ha, kết quả cụ thể.
11

  

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ 

đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trung tâm Điều tra quy hoạch 

                                           
10 Đến nay đã hướng dẫn ngư dân lắp đặt 158 thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, trong 

đó tàu cá trên 24m là 18 tàu. Văn phòng kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt đã kiểm tra 536 lượt tàu cập và rời 

cảng (tính đến hết ngày 15/8/2020), trong đó: 317 lượt rời cảng, 219 lượt cập cảng. 
11 Có 19 dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;  01 dự án đã 

được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; 01 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.  01 dự án đã được Sở 

trình UBND tỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; 02 dự án  đã được Sở hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; 

01 dự án HĐND tỉnh chưa chập thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.  
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thiết kế nông lâm rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Đã có 1 đơn vị rà soát 

xong( huyện đảo Cồn Cỏ), các đơn vị khác vẫn tiếp tục rà soát. 

- Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp: Trong tháng đã cập 

nhật 2.438,190 ha, trong đó diện tích rừng tăng 1.466,460 ha do trồng mới và trồng 

lại, diện tích rừng giảm 971,730ha do khai thác. 

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

Trong tháng, đã tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, đã tổ chức 109 đợt 

kiểm tra cơ động. Kết quả đã phát hiện và lập biên bản 23 vụ vi phạm, lâm sản tạm 

giữ 38,125 m
3
 gỗ; xử lý 17 vụ VPHC, phạt tiền 50 triệu đồng, tịch thu 35,442 m

3
 

gỗ và 8,1kg động vật rừng. 

4.2.3. Công tác PCCCR: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn số 2944/UBND-NN ngày 

03/7/2020 về tăng cường công tác PCCCR;  

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành công văn số 1187/SNN-KHTC 

ngày 06/7/2020 tăng cường công tác PCCCR. 

Trong tháng trên địa bàn xảy ra 07 vụ cháy rừng trồng, diện tích rừng bị cháy 

22,131ha, ước tính giá trị thiệt hại 387,7 triệu đồng; Luỹ kế: 10 vụ cháy rừng, diện 

tích rừng bị cháy 41,691 ha, ước tính giá trị thiệt hại 996,7 triệu đồng. Ngoài ra, 

cũng đã xảy ra 17 điểm cháy rừng, đã kịp thời chữa cháy, không để xảy ra thiệt hại 

về rừng.  

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

5.1. Thủy lợi phục vụ sản xuất: Dự kiến vụ Hè Thu năm 2020, các công 

trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 21.000ha lúa, 800ha màu, mạ cây 

công nghiệp và 500 ha nuôi trồng thủy sản.  

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:  

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành  báo cáo số: 218/BC-SNN ngày 17/7/2020 

về báo cáo công tác quản lý vật tư nông nghiệp và ATTP tháng 7/2020; 

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:  

Đăng trên Bản tin nông nghiệp và Website Sở 01 bài viết về “Kết quả giám sát 

chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

06 tháng đầu năm 2020”; công khai trên Website Sở danh sách xếp loại điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm thủy 

sản thuộc diện quản lý. 

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

thủy sản trên địa bàn tỉnh:  
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- Thẩm định định kỳ điều kiện đảm bảo ATTP theo TT 38/2018/TT-

BNNPTNT 68 cơ sở chế biến nông sản, cơ sở chế biến nước mắm.
12

  

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 10 cơ sở 

(cấp lại 02 cơ sở). Tổng số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo 

an toàn thực phẩm đã cấp đến nay 326/399 cơ sở (trong đó 394 cơ sở đang hoạt 

động, 04 cơ sở tạm ngừng hoạt động và 01 cơ sở chuyển sang sở Công Thương 

quản lý). 

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

 Trong tháng 7: đã thành lập 02 đoàn liên ngành kiểm tra, lấy mẫu nông sản, 

thủy sản giám sát ATTP, đoàn đã lấy 78 mẫu tại các chợ, cảng cá kiểm tra nhanh 

dư lượng Urê, Hàn the, Formol, sulfit. Kết quả 78/78 mẫu đạt.
13

 

7. Công tác Khuyến nông:  

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

nghiệp & PTNT, đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông quan tâm đẩy mạnh công tác 

truyền thông thông tin đã biên soạn và phát hành Bản tin Nông nghiệp số 07 năm 2020 

với 1.170 bản, cấp phát cho các xã, KNV, thú y viên, HTX,..của các huyện, thành phố 

trong tỉnh. Thực hiện được 2 nội dung phát sóng trên đài PTTH. Các chuyên mục, phóng 

sự đã phản ánh kịp thời tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong thời 

gian qua.  
7.2. Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua xây dựng mô hình trình diễn: 

Đến nay các mô hình chuyển giao trên các lĩnh vực đều phát triển tốt một số mô hình bước 

đầu cho thấy hiệu quả cao như:
14

. 

 II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 năm 2020: 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:  

- Tăng cường công tác điều tra, nắm diễn biến sâu bệnh, tập trung các đối tượng 

dịch hại giai đoạn trổ-chín nhất là rầy lưng trắng, chuột, bệnh lem lép hạt và khô 

vằn, nhện gié trên cây lúa. Tiếp tục kiểm tra sâu bệnh trên rau màu, cây công 

                                           
12

 Kết quả:  54 cơ sở xếp loại B; 01 cơ sở xếp loại C; 12 cơ sở nghỉ, tạm nghỉ; 01 cơ sở chuyển sang Sở Công 

thương quản lý (cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thuộc nhiều ngành quản lý thì sản phẩm thuộc ngành nào nhiều 

hơn thì ngành đó quản lý). 

13 Kết quả lấy mẫu tháng 7: 04 mẫu tôm nuôi giám sát dư lượng các chất độc hại tại 04 vùng nuôi: Triệu Phong, Hải lăng, 

Gio Linh, Vĩnh Linh. Kết quả: đạt 4/4 mẫu; 120 mẫu rau, củ, quả, trái cây test nhanh nhóm Carbamate và Lân hữu cơ. Kết quả: 

Phát hiện 01 mẫu dương tính với nhóm Carbamate và Lân hữu cơ; 119 mẫu âm tính; 90 mẫu thịt kiểm tra chất tạo nạc: Kết quả: Đạt 

90/90 mẫu. 
14 Kết quả cụ thể một số mô hình bước đầu cho hiệu quả cao như: MH trồng dưa hấu sử dụng bạt phủ nilon đảm bảo 

ATVSTP chuyển đổi trên đất lúa thiếu nước vụ Hè Thu 2020 quy mô 5 ha. Thực hiện tại thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, sử dụng 

giống dưa hấu Trang Nông 755. Mô hình sản xuất dưa hấu an toàn vệ sinh thực phẩm đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, năng suất 

đạt 20 tấn/ha, thu nhập trên 150 triệu đồng/ha, lợi nhuận trên 100 triệu đồng/ha, cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa. Mô hình đã tạo ra 

bước đột phá trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như: Sử dụng màng phủ luống, các chế phẩm sinh học trong bón phân và 

phòng trừ sâu bệnh, tạo nông sản an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Tạo ra khối 

lượng sản phẩm có tính hàng hóa cao, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu, cung cấp sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng. 

Chương trình CTĐB sử dụng tinh các giống bò nhóm Zêbu: tổng phối 5.557/6.820 con bò, đạt 81,48%  kế hoạch..; MH nuôi vịt biển 

sinh sản: 2,5kg/con đối với vịt mái và 3kg/con đối với vịt trống. Tỷ lệ sống đạt 80%.; MH nuôi cá leo trong ao, quy mô 0,4 ha: trọng 

lượng BQ 0,6-0,8kg/con;  MH nuôi tôm kết hợp cá đối và cua 0,8 ha: Đã tiến hành nghiệm thu và tổ chức hội nghị đầu bờ, TLBQ 

tôm đạt 75con/kg, cá đối mục đạt 10-11con/kg và cua đạt 4-5con/kg; MH nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 3 giai đoạn theo 

công nghệ Biofloc: Đến nay tôm sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng bình quân ước đạt 120 con/kg; MH chế biến cá hấp 

đảm bảo vệ sinh ATTP theo hướng GMP: Hiện đã hấp được 148,5 tấn cá nguyên liệu, thu được 30,6 tấn sản phẩm khô đạt chất 

lượng, thu lãi: 208.000.000đ.; MH lâm nghiệp qua các năm phát triển tốt, các MH thực hiện năm 2020 đúng tiến độ. 
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nghiệp nhất là bệnh chết nhanh hồ tiêu, bệnh khảm lá hại sắn, xì mủ, phấn trắng 

hại cao su, khô cành, thán thư, gỉ sắt cà phê, nhện, ruồi đục trái, đốm dầu chanh 

leo… ban hành công văn hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trước khi 

vào mùa mưa.   

- Tiếp tục Phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch số 1914/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về sản xuất nông 

nghiệp vụ Hè Thu và Thu Đông ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn và dịch bệnh 

Covid 19 trên địa bàn tỉnh; Tham mưu chỉ đạo sản xuất vụ Thu Đông có hiệu quả. 

- Phối hợp với các địa phương, tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa Hè Thu với 

phương châm “xanh nhà hơn già đồng”  nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất do thiên 

tai gây ra. Theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất, thiên tai để tham mưu lãnh đạo 

kịp thời.  

- Tiếp tục thanh, kiểm tra độc lập về quản lý thuốc BVTV, phân bón theo 

Quyết định đã ban hành. 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: 

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

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản, đặc biệt là bệnh cúm gia cầm, DTLCP 

theo văn bản chỉ đạo, Công điện của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND 

tỉnh. Kịp thời phát hiện, bao vây, ngăn chặn và hạn chế thiệt hại nếu dịch xảy ra. 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng tinh lợn pha loãng bán trên thị 

trường; giám định, bình tuyển lợn đực giống làm công tác thụ tinh nhân tạo. 

- Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vật nuôi thuỷ sản. 

- Tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh, nâng cao ý thức tự giác của người 

dân để phát hiện, báo cáo dịch bệnh và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.  

- Tiêu độc khử trùng. Cấp phát và giám sát việc sử dụng hoá chất ở cơ sở đảm 

bảo hiệu quả, tránh lãng phí.  

- Chủ động, vật tư kỹ thuật sẵn sàng ứng phó khi có dịch.  

3. Thuỷ sản:   

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

48/2010/QĐ-TTg và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/ND-CP của chính phủ; 

 - Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, nhất là 

các qui định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ 

định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác bất hợp 

pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc khai thác thủy sản; kiểm tra 

tàu cá và giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá; 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tập huấn, phổ biến các qui 

định về khai thác IUU tại các cảng cá, các tổ tự quản tàu thuyền; đảm bảo cung cấp 

đầy đủ thông tin về chống khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân, cơ sở sản xuất 

kinh doanh thủy sản khai thác và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa 

phương. 
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- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người nuôi tôm thực hiện các quy định về 

phòng dịch bệnh trên tôm; chỉ đạo, hướng dẫn cho người dân ứng dụng công nghệ 

sinh học vào lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. 

4. Lâm nghiệp: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giao, khoán rừng tự nhiên 

năm 2020; họp đánh giá công tác giao rừng tự nhiên giai đoạn 2016-2020. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng 

và trồng rừng thay thế đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các đơn 

vị hoàn thiện Phương án quản lý rừng bền vững và Phương án chi tiết chuyển đổi 

rừng phòng hộ ít xung yếu sang sản xuất.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện tốt công tác 

PCCCR; chủ động phát hiện sớm cháy rừng, huy động lực lượng, phương tiện 

chữa cháy kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng xảy ra. 

- Tổng hợp số liệu DBR; Kiểm tra theo dõi, dự tính, dự báo tình hình sâu 

bệnh hại rừng trên địa bàn; Kiểm tra việc quản lý, theo dõi các trại/cơ sở nuôi động 

vật hoang dã.  

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm 

hại rừng; các Tổ chốt chặn bảo vệ rừng; hướng dẫn công tác lập biên bản và xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp của các đơn vị cơ sở. 

- Tiếp tục xây dựng đơn giá trồng rừng, đơn giá giống cây lâm nghiệp, khung 

chính sách lâm nghiệp. 

 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 các 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 các MH triển khai thực hiện năm 2020 đúng 

thời vụ, đem lại hiệu quả cao. 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 
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tượng cây trồng, con nuôi có hiệu quả (phòng trừ, dập dịch bệnh trên gia súc, gia 

cầm: LMLM, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh trên tôm...).; chỉ đạo gieo trồng lúa 

Hè Thu đảm bảo thời vụ mang lại hiệu quả cao.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, triển khai, vận động 

cán bộ tăng cường công tác viết tin, bài cho Bản tin Nông nghiệp. Triển khai thực 

hiện tốt các MH, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp cấp bách trong phòng chống đại dịch 

bệnh Covid-19 không để dịch bệnh ảnh hướng đến tiến độ, kế hoạch triển khai 

thực hiện các chương trình, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 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 
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