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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong tháng 02
và 02 tháng đầu năm 2019
Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh về
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân
giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 c ho các
đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 525/QĐ-SNN-KHTC ngày 26/12/2018.
Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ, Kết luận số 620-KL/TU ngày 11/12/2018 Hội nghị lần
thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND
ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm
2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực
hiện các nội dung được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao vào Chương trình
hành động số 01/CTr-SNN-KHTC ngày 31/01/2019 để triển khai thực hiện trong
năm 2019.
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
và muối trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 02
VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
I. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN

1. Trồng trọt, công tác thủy nông và bảo vệ thực vật:
1.1. Trồng trọt:
- Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Tính đến ngày 18/02/2019,
diện tích cây hành năm đã xuống giống là 10.313 ha, đạt 84,8% kế hoạch vụ, gồm:
Lúa 6.000 ha, bắp 1.136 ha, rau các loại 1.623 ha, đậu các loại 145 ha, cây công
nghiệp ngắn ngày 489 ha,...

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019
(ước): Mủ cao su 1.460 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ (lũy kế 2.922 tấn, tăng 6,1% so
cùng kỳ, đạt 13,4% kế hoạch); hồ tiêu 600 tấn, tăng 24,2% so cùng kỳ (lũy kế 600
tấn, tăng 24,2% so cùng kỳ, đạt 2,7% kế hoạch); trái cây các loại 5.812 tấn, tăng
18,2% so cùng kỳ (lũy kế 11.624 tấn, tăng 18,2% so cùng kỳ, đạt 19,2% kế hoạch).
1.2. Công tác thủy nông:
- Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi đang điều tiết nguồn
nước từ các hồ chứa, đập dâng để tưới phục vụ cho 6.193 ha lúa Đông Xuân 20182019, đạt 100,2% kế hoạch tưới, không xảy ra tình trạng thiếu nước trong sản xuất
trồng trọt, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua. Trữ lượng
nước trong 15 hồ chứa tại thời điểm ngày 18/02/2019 là 135,77 triệu m3, đạt
43,9% dung tích thiết kế và bằng 85,4% so cùng kỳ (riêng trữ lượng nước tại hồ
sông Ray là 88,79 triệu m3, đạt 41,2% dung tích thiết kế và bằng 86,9% so cùng
kỳ).
- Trong tháng 01/2019, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi đã
duy trì cung cấp nước thô 210.000 m3/ngày đêm từ nguồn nước của các hồ: Đá
Đen, Kim Long, Châu Pha, Xuyên Mộc, Suối Các, Sông Hỏa, Đá Bàng, Sông Ray
và đập dâng Cầu Mới phục vụ cho cấp nước sinh hoạt, dịch vụ và công nghiệp.
- Chi cục Thủy lợi đã duy trì việc phối hợp với Trung tâm Quản lý, Khai
thác công trình thủy lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trung tâm
Khuyến nông duy trì tổ thăm đồng hàng tuần để kiểm tra việc điều tiết nước tưới,
tình hình sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng.
1.3. Công tác bảo vệ thực vật:
- Hiện nay, lúa Đông Xuân đang ở giai đẻ nhánh - làm đòng có các đối
tượng dịch hại chính là rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn lá, cháy bìa lá,… ở
mức độ hại nhẹ1. Ngoài ra, còn có một số đối tượng dịch hại khác trên các loại rau
màu và cây hàng năm khác với diện tích và mật số nhiễm không đáng kể.
- Trên cây lâu năm, cây tiêu đang ở giai đoạn thu hoạch, có bệnh chết chậm,
chết nhanh, tuyến trùng, rệp sáp gây hại2; cây điều đang ở giai đoạn ra hoa - nuôi
trái, có bệnh thán thư, bọ xít muỗi gây hại3. Ngoài ra, còn có các đối tượng dịch
hại khác như: Bệnh vàng lá thối rễ, rập sáp gây hại trên bưởi; chổi rồng gây hại
khoai mì và nhãn,… với diện tích và mức độ gây hại nhẹ, không đáng kể.
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Diện tích nhiễm rầy nâu cao nhất trong tháng là 55,5 ha, mật số 20-500 con/m2 tại Long Điền và Đất Đỏ; diện tích nhiễm bọ trĩ
cao nhất trong tháng là 56 ha, mật số 500-1.000 con/m2 tại Bà Rịa, Long Điền và Đất Đỏ; diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ cao
nhất trong tháng là 25 ha , mật số 3-7 con/m2 Bả Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức và Đất Đỏ; diện tích nhiễm đạo ôn lá 101,5 ha, tỷ lệ 510% tại Bả Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc; diện tích nhiễm cháy bìa lá cao nhất trong tháng là 44,5 ha, tỷ lệ 515% tại Bà Rịa, Phú Mỹ và Đất Đỏ.
2

Trên cây tiêu: Diện tích nhiễm bệnh chết nhanh cao nhất trong tháng 35 ha, tỷ lệ 1-3% tại Châu Đức; diện tích nhiễm bệnh chết
chậm cao nhất trong tháng 69,5 ha, tỷ lệ 1-4%, cá biệt có 08 ha tỷ lệ 4-8%, tại Châu Đức, Xuyên Mộc và Phú Mỹ; diện tích
nhiễm tuyến trùng cao nhất trong tháng 05 ha, tỷ lệ 4-8% tại Xuyên Mộc; diện tích nhiễm rệp sáp 17 ha, tỷ lệ 1-3% tại Châu Đức
và Xuyên Mộc.
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Trên cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi cao nhất trong tháng 19,5 ha, tỷ lệ 1-3% tại Phú Mỹ, Châu Đức và Xuyên Mộc;
diện tích nhiệm bệnh thán thư cao nhất trong tháng 28,5 ha, tỷ lệ 1-3%, tại Phú Mỹ, Châu Đức và Xuyên Mộc.
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Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thường xuyên thăm đồng, theo dõi
để hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại trên cây trồng,
nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua; khuyến cáo người dân
chú ý các đối tượng dịch hại nguy hiểm như: Bệnh khảm lá trên cây khoai mì; Rầy
nâu, đạo ôn lá trên cây lúa; bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu; rệp sáp rễ
và vàng lá thối rễ trên cây bưởi; đồng thời, duy trì chế độ báo cáo hàng tuần.
2. Chăn nuôi – Thú y:
2.1. Chăn nuôi:
- Qui mô đàn vật nuôi (ước):
+ Tổng đàn heo 412.000 con, tăng 4,2% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm
5.253.000 con, tăng 7,6% so cùng kỳ (gồm: 3.353.000 con gà và 1.900.000 con
vịt); tổng đàn trâu bò 58.870 con, tăng 12,7% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu
152.761 con, tăng 26,7% so cùng kỳ.
- Sản phẩm chăn nuôi trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019:
+ Sản lượng thịt hơi các loại: 9.701 tấn, tăng 5% so cùng kỳ (lũy kế 19.844
tấn, tăng 4,7% so cùng kỳ, đạt 17,4% kế hoạch), trong đó: Thịt heo 6.423 tấn, tăng
3,1% so cùng kỳ (lũy kế 12.833 tấn, tăng 4,1% so cùng kỳ, đạt 16,8% kế hoạch);
thịt trâu, bò 593 tấn, tăng 9,4% so cùng kỳ (lũy kế 1.230 tấn, tăng 8,1% so cùng
kỳ, đạt 17,6% kế hoạch); thịt gia cầm 2.300 tấn, tăng 6,8% so cùng kỳ (lũy kế
4.798 tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ, đạt 17,8% kế hoạch).
+ Trứng gia cầm: 22.00.000 quả, bằng so cùng kỳ (lũy kế 38.132.000 quả,
bằng so cùng kỳ, đạt 15,3% kế hoạch); sữa tươi 77 tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ (lũy
kế 155 tấn, tăng 4% so cùng kỳ).
- Công tác quản lý tình hình xuất nhập trâu, bò Úc của Công ty Chăn nuôi
Nông Nghiệp Việt Úc tính đến tháng 02/2019: Tổng số lượng trâu bò tại Công ty
trong năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 3.532 con bào và 211 con trâu; đã xuất
tỉnh 534 con bò, số lượng trâu bò Úc hiện còn tại Công ty là 2.863 con bò và 211
con trâu.
- Đã hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án di dời, chấm dứt hoạt
động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiểm môi trường giai
đoạn 2019- 2021 (tại Tờ trình số 13/TTr-SNN ngày 21/01/2019).
2.2. Công tác thú y:
- Trong tháng 02/2019, trên đàn gia súc, gia cầm có xảy ra các loại bệnh
thông thường như: Tiêu chảy (123 con heo mắc bệnh, chết 12 con), viêm phổi (50
con heo mắc bệnh, chết 03 con),… nhưng không phát dịch bệnh lớn. Đặc biệt,
trong tháng đã xảy ra các ổ dịch bệnh LMLM trên heo tại 10 hộ chăn nuôi ở các xã
Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Láng Lớn thuộc huyện Châu Đức và 01 hộ chăn nuôi tại
phường 12 thuộc thành phố Vũng Tàu (tình hình dịch bệnh chỉ xảy ra tại các hộ
chăn nuôi nhỏ lẻ, tất cả số heo mắc bệnh đều chưa được tiêm phòng do mang thai,
ốm lúc tiêm phòng, heo con phát sinh sau tiêm phòng, heo mới mua nơi khác về),
đồng thời đã kiểm tra và phát hiện heo bị LMLM tại 03 lò giết mổ ở huyện Côn
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Đảo, xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức và xã Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc. Sở
Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các
địa phương tập trung chỉ đạo công tác phối hợp phòng chống kịp thời, không để
dịch bệnh lây lan trên diện rộng, thực hiện tiêu hủy số heo bị bệnh là 218 con
(14.711 kg), đến nay không phát sinh ổ dịch mới.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường công tác quản lý dịch tễ, công
tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để
có biện pháp xử lý kịp thời khi có bệnh xảy ra, nhất là trong dịp trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua; đã tổ chức Hội nghị ban về việc xây
dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch
tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Đang xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch
bệnh động vật năm 2019, kế hoạch an toàn dịch bệnh động vật nàm 2019 để triển
khai thực hiện.
- Thực hiện giám sát tiêm phòng vắc xin tại các trang trại tư nhân, gồm:
215.000 ml vắc xin H5N1 tại 64 trang trại; thẩm định điều kiện vệ sinh thú y tái
lập đàn gia cầm cho 06 lượt trang trại (lũy kế 12 lượt trang trại); cấp 01 giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, 01 chứng chỉ hành nghề thú y
(lũy kế đã cấp 06 chứng chỉ, chứng nhận các loại).
3. Lâm nghiệp:
3.1. Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: Trong 02 tháng đầu năm
2019, Các Ban quản lý rừng đã thực hiện khoán bảo vệ 607 ha rừng, khoanh nuôi
tái sinh 880 ha rừng. Đồng thời, đang tiến hành khảo sát để lập thiết kế dự toán
trồng rừng năm 2019 để trình UBND tỉnh phê duyệt.
3.2. Công tác phòng chống cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng:
- Công tác phòng chống cháy rừng: Các chủ rừng đã triển khai thực hiện
phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019, nhất là trong dịp tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua; đang thực hiện các công trình phòng cháy chữa
cháy rừng, cụ thể: Thi công đường băng cản lửa, chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn
sàng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Từ đầu mùa khô 2018-2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy
rừng thuộc lâm phần Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, với diện
tích cháy là 0,37 ha, mức độ thiệt hại khoảng 10%.
- Tình hình vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng: Chi cục Kiểm lâm và
các Ban quản lý rừng đã tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, tập trung tại
các khu rừng thường xảy ra tình trạng phá rừng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi 2019 vừa qua. Trong tháng 02/2019, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với
các chủ rừng, các cơ quan chức năng tổ chức 31 đợt tuần tra, truy quét với 311
người tham gia (lũy kế 57 đợt với 597 người), qua tuần tra đã phát hiện 05 vụ vi
phạm, giảm 11 vụ so tháng trước. Lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2019, đã phát
hiện 21 vụ vi phạm, giảm 06 vụ so cùng kỳ (trong đó: 15 vụ tại Xuyên Mộc, 02 vụ
tại Phú Mỹ, 01 vụ tại Vũng Tàu, 01 vụ tại Bà Rịa, 01 vụ tại Châu Đức và 01 vụ tại
Long Điền), các hành vi vi phạm chủ yếu là: Đốn hạ cây rừng trái phép (09 vụ),
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phá rừng (02 vụ với diện tích 0,07 ha, giảm 0,171 ha so cùng kỳ), vận chuyển lâm
sản trái phép (08 vụ), quản lý động vật hoang dã trái phép (01 vụ) và vi phạm khác
(01 vụ), đã tịch thu 2,95 m3 gỗ tròn, 1,3 m3 gỗ xẻ, 53 con động vật rừng,... và xử
phạt hành chính đối với các vụ vi phạm.
4. Thủy sản:
4.1. Khai thác thủy sản:
- Trong tháng 02/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 02 tàu cá (lũy kế 08 tàu cá),
tổng số tàu cá hiện nay là 5.876 chiếc, công suất 1.431.653 CV (trong đó 3.110
chiếc có công suất trên 90CV, chiếm 52,9%). Sản lượng khai thác trong tháng
22.389 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ (lũy kế 51.777 tấn, tăng 7,7% so cùng kỳ, đạt
15,1% kế hoạch). Trong tháng, đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận
động thành lập 03 tổ đoàn kết trên biển với 15 tàu cá và 11 thành viên (tính đến
nay, trên địa bàn tỉnh có 346 tổ đội đoàn kết trên biển với 2.346 tàu cá, tổng số
2.156 thành viên, trong đó có 03 hợp tác xã với 22 xã viên, 63 tàu cá và 01 nghiệp
đoàn khai thác cá cơm gồm 42 thành viên, với 40 tàu cá).
- Chi cục Thủy sản đã thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, cấp giấy chứng
nhận nguồn góc thủy sản khai thác, giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác 4.
- Đang tiếp tục Thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
của Chính phủ về về một số chính sách phát triển thủy sản cho bà con ngư dân trên
địa bàn tỉnh5: UBND tỉnh đã phê duyệt đóng mới 13 tàu khai thác vỏ composite,
đến nay, đã đóng mới hoàn thành 01 tàu lưới vây.
- Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không
theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 để triển
khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Chi cục thủy sản cử công chức trực tại
các Văn phòng đại diện cảng cá: Bến Đá, Cat Lở, Hưng Thái, Lộc An và Long
Điền.
4.2. Nuôi trồng thủy sản:
- Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 02/2019 là 6.267 ha (trong đó:
Nuôi quảng canh 711,3 ha, nuôi quảng canh cải tiến 5.174 ha, nuôi bán công
nghiệp 127 ha, nuôi công nghiệp 254,7 ha), chia ra: 1.834,9 ha nuôi nước ngọt và
4.432,1 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.468
4

Đăng ký sang tên cho 37 trường hợp, lũy kế 76 trường hợp; thay máy cho 06 trường hợp, lũy kế 13 trường hợp; cấp sổ danh bạ
thuyền viên cho 44 trường hợp, lũy kế 92 trường hợp; cấp 433 giấy chứng nhận an toàn tàu cá, lũy kế 986 trường hợp; cấp 83
giấy phép khai thác thủy sản, lũy kế 214 trường hợp; gia hạn 334 giấy phép khai thác thủy sản, lũy kế 795 trường hợp; cấp lại 05
giấy phép khai thác thủy sản, lũy kế 08 trường hợp; cấp 44 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, lũy kế 92 trường hợp; cấp lại 14
giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, lũy kế 32 trường hợp; cấp 107 giấy chứng nhận và xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho
các doanh nghiệp, lũy kế 278 trường hợp.
5

Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt 117 tàu đóng mới, 118 tàu
nâng cấp và 03 tàu vay vốn lưu động. Kết quả đã đóng mới hoàn thành 68 tàu (gồm: 09 tàu dịch vụ hậu cần vỏ thép, 24 tàu khai
thác vỏ thép, 08 tàu khai thác vỏ Composite và 27 tàu khai thác vỏ gỗ) và 01 tàu nâng cấp. Đối với các tàu còn lại (05 tàu dịch
vụ hậu cần, 42 tàu khai thác, 117 tàu nâng cấp và 03 tàu vay vốn lưu động), đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi và hủy bỏ các
Quyết định đã ban hành do đến ngày 31/12/2017, các chủ tàu không tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng. Về giải ngân
vốn vay: Tổng số tiền cam kết cho vay là 1.031 tỷ 706 triệu đồng (68 tàu đóng mới và 01 tàu nâng cấp), đã giải ngân cho vay
1.014 tỷ 325 triệu đồng.
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tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ (lũy kế 2.810 tấn, tăng 0,1% so cùng kỳ, đạt 15,7% kế
hoạch). Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện
kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh động vật thủy sản tại các vùng nuôi trồng
thủy sản tập trung6; trong 02 tháng đầu năm 2019, trên động vật thủy sản không
xảy ra dịnh bệnh lớn.
- Chi cục Thủy sản đã lấy 28 mẫu nước tại các vùng nuôi: Long Hương, Lộc
An, Phường 12, Long Sơn, An Ngãi, Phước Thuận, Phước Hòa và Phước Hải để
quan trắc chất lượng nước và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, đã
phân tích 268 chỉ tiêu môi trường, kết quả có 52 chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép, đã
khuyến cáo người dân xử lý trước khi lấy nước vào ao nuôi.
- Trong tháng 02/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm dịch
động vật thủy sản xuất tỉnh 79.600.000 con ấu trùng tôm, 57.060.000 con tôm
giống (lũy kế đã kiểm dịch 150.300.000 con ấu trùng tôm, 309.620.000 con tôm
giống).
5. Diêm nghiệp:
Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018-2019 là 805,9 ha (trong đó có 35 ha
sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tình đến ngày 20/02/2018, bà con
diêm dân đã thu hoạch được 16.727 tấn (trong đó có 500 tấn muối trải bạt), giá
muối bình quân hiện nay từ 1.000-1.400 đồng/kg, việc tiêu thụ muối của diêm dân
trong vụ thuận lợi, không có sản lượng muối tồn.
6. Công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản,
thủy sản:
- Trong 02 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã tăng cường kiểm tra vệ sinh
an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
+ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã thực hiện kiểm
tra điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT tại 27
cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông sản và thủy sản, kết
quả có 26 cơ sở đạt loại B và 01 cơ sở không đạt đã hướng dẫn khắc phục, đồng
thời đã công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp
và PTNT; đã ban hành và triển khai thực hiện thực hiện Kế hoạch số 81/KH-SNNQLCL ngày 21/12/2018 về công tác kiểm tra và lấy mẫu giám sát chất lượng an
toàn thực phẩm trước Tết, cụ thể: Tiến hành kiểm tra tại 12 cơ sở và lấy 18 mẫu để
giám sát an toàn thực phẩm, kết quả có 01 mẫu bò viên phát hiện Natri benzoat
vượt ngưỡng cho phép, đã xử lý và hướng dẫn khắc phục.
+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện kiểm dịch 207 tấn rau,
quả các loại và cấp 48 giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật; đã tiếp nhận và cấp 01
giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động, 01 giấy chứng
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Trong 02 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành lấy mẫu đột xuất 05 mẫu tôm thương phẩm và 05 mẫu nước nuôi tương ứng tại
Xuyên Mộc và Đất Đỏ (kết quả có 05 mẫu tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, đã hướng dẫn người dân khắc phục); lấy mẫu định kỳ
13 mẫu tôm thương phẩm và 13 mẫu nước tương ứng tại Xuyên Mộc và Đất Đỏ (kết quả 13 mẫu tôm thương phẩm nhiễm bệnh
đốm trắng và 02 mẫu nhiễm bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và biểu mô, đã hướng dẫn người dân khắc phục).
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nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, 03 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn
bán phân bón.
+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện kiểm soát giết mổ 13.366 con
heo thịt, 1.412 con trâu bò thịt, 150.095 con gia cầm thịt; kiểm dịch động vật
75.823 con heo thịt, 2.597 con trâu bò thịt, 2.098.545 con gà thịt, 138.917 con vịt
thịt,…; phúc kiểm 3.606 con heo thịt, 516 con trâu bò thịt, 48.560 con gà thịt,
4.900 con vịt thịt,…; đang triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động giết mổ tại các
cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh, đồng thời đã tham mưu văn bản xin chủ
trương UBND tỉnh gia hạn hoạt động tạm thời đối với các cơ sở giết mổ gia súc,
gia cầm tại huyện Châu Đức và thành phố Vũng Tàu; tổ chức và cấp 08 giấy xác
nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động, 01 giấy chứng nhận điều
kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm và 01
giấy chứng nhận lưu hành tự do thức ăn chăn nuôi.
- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đảm
bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội mùa xuân năm 2019. Cụ thể: Thực
hiện Quyết định số 04/QĐ-BCĐLNATTP ngày 28/01/2019 của Ban chỉ đạo Liên
ngành An toàn thực phẩm về việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông
lâm sản và Thủy sản đã chủ trì, phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm,
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành kiểm tra kiểm tra 11 cơ sở (06 cơ sở
sản xuất kinh doanh nông thủy sản; 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) và lấy
10 mẫu (bò viên, cà phê, rau cải xanh) để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
(hàn the, formol, orchatoxin, benzoat, 4 nhóm thuốc BVTV). Kết quả không phát
hiện cơ sở vi phạm, mẫu kiểm nghiệm đảm bảo an toàn thực phẩm với các chỉ tiêu
kiểm soát.
7. Hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; ứng dụng công nghệ cao vào
sản xuất nông nghiệp:
- Trong tháng 02/2019, Trung tâm Khuyến nông đang tiếp tục theo dõi,
thăm điểm và hướng dẫn kỹ thuật đối với các mô hình khuyến nông, khuyến ngư
đã đầu tư trong năm 2018. Đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch tập huấn, đầu
tư các mô hình khuyến nông, khuyến ngư năm 2019 để trình UBND tỉnh phê duyệt
và triển khai thực hiện.
- Hiện nay, đang tiếp tục duy trì hoạt động của Trại heo giống tại Phước Hội
và Trại sản xuất giống lúa, cụ thể:
+ Trại heo giống tại Phước Hội: Trại tiếp tục duy trì sản xuất, đàn heo phát
triển ổn định, cơ cấu đàn đến tháng 02/2019 là 3.247 con7. Đã sản xuất và xuất bán
476 con heo thịt và 17 con heo loại.
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Gồm: 10 con heo nọc, 261 con heo nái các loại, 17 con hậu bị, 507 con heo con theo mẹ, 991 con heo cai sữa, 1.339 con heo
sinh trưởng và 122 con heo chờ xuất.
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+ Trại sản xuất giống lúa: Đã xây dựng Kế hoạch sản xuất lúa thương phẩm
năm 2019 với tổng diện tích 15 ha/03 vụ tại xã Phước Thuận (04ha) và xã An
Nhứt (01ha); hiện đang tổ chức sản xuất 05 ha lúa vụ Đông xuân 2018- 019, gồm
04 ha giống lúa OM 4900 và 01 ha giống IR 50404, lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh:
- Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế
hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định phê duyệt số 712/QĐ-UBND ngày
14/3/2018, cụ thể: (i) Đã trình và được UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định
tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày
22/01/2019); (ii) Đã và đang tiếp nhận các dự án xin đầu tư theo Đề án (tính đến
nay, có 40 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư các dự án với tổng diện tích trên
4.800 ha, trong đó có 01 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư); (iii) Lập
Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của
Israel trên địa bàn tỉnh (đã hoàn thành Dự thảo Đề án, đang đăng ký UBND tỉnh bố
trí lịch tổ chức nghe đơn vị tư vấn báo cáo Dự thảo lần 1 tại Văn bản số 285/SNNNVTH ngày 25/01/2019); (iv) Tiếp tục tham gia phối hợp thực hiện các thủ tục thu
hồi đất và chuyển đổi đất trồng cao su của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Công ty
TNHH Lâm nghiệp để thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao.
- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư mô
hình sản xuất trồng trọt ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích sản
xuất 2.768,68 ha gồm các loại cây trồng: Rau các loại, dưa lưới, bưởi da xanh,
chuối, nho ăn lá, chuối, bơ... ước sản lượng đạt khoảng 29.364 tấn/năm; ngoài ra,
có 7.424,41 ha cây lâu năm áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trong
đó có 887,13 áp dụng biện pháp tưới tự động kết hợp điều tiết dinh dưỡng giúp gia
tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm nước, nhân công. Trong lĩnh vực chăn
nuôi, hiện có 70/160 trang trại nuôi heo thịt, 30/102 trại heo nái, 24/82 trại gà thịt,
03/4 trại gà giống và 04/26 trại vịt đẻ trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ cao.
Lĩnh vực thủy sản, có khoảng 15 cơ sở nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống ứng
dụng công nghệ cao.
8. Công tác cấp nước sinh hoạt:
- Trong tháng 02/2019, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông
thôn đã thực hiện tốt các biện pháp điều tiết nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng
nước sạch của người dân; đã phát triển thêm 450 cụm đồng hồ nước (lũy kế 1.226
cụm đồng hồ nước, đạt 24,5% kế hoạch) và cung cấp 855.000 m3 nước (lũy kế
1.679.000 m3 nước, đạt 17% kế hoạch). Trung tâm đã xây dựng và triển khai thực
hiện tốt phương án đảm bảo cấp nước liên tục 24/24, hạn chế tối đa tình trạng
thiếu nước sinh hoạt cục bộ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vừa qua.
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- Tính đến ngày 19/01/2019, trên địa bàn các xã do Trung tâm Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ có 63.313/83.902 hộ dân nông thôn đã sử
dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 75,46%.
9. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:
- Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 20/45 xã đã được UBND tỉnh công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 07 xã đạt 19/19 tiêu chí đang đề nghị UBND
tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn8. Tổng số tiêu chí đã đạt của 45 xã là 702 tiêu
chí, bình quân số tiêu chí đạt 15,6 tiêu chí/xã; có 45/45 xã được phê duyệt quy
hoạch xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Thu nhập bình quân đầu người tại
các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 41,3 triệu
đồng/người/năm. Thành phố Bà Rịa đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới, hiện đang đề nghị Trung ương thẩm tra, công nhận.
- Trong tháng 02/2019, đã xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 để triển khai
thực hiện. Dự kiến số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019
là 06 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2019 là 33 xã, đạt 73,3%.
10. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các
chương trình, đề án, dự án của tỉnh:
Trong tháng 02/2019, các chủ dự án các chương trình mục tiêu quốc gia,
chương trình mục tiêu và các chương trình, đề án, dự án của tỉnh đang xây dựng kế
hoạch thực hiện năm 2019 để trình UBND tỉnh phê duyệt (theo Quyết định số
3600/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh, kế hoạch vốn năm 2019 là
32.551 triệu đồng để thực hiện 14 dự án).
11. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
- Trong tháng 02/2019, các chủ đầu tư tiếp tục thi công và giải ngân vốn bố
trí năm 2018 các công trình chuyển tiếp, dở dang. Đồng thời, triển khai thực hiện
các công trình xây dựng cơ bản được bố trí vốn năm 2019.
- Tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh đầu tư các công trình xây dựng cơ bản
năm 2019 là 357.510 triệu đồng (theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày
18/12/2018 của UBND tỉnh), trong đó:
+ Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư 09 dự án,
với kế hoạch vốn là 57.660 triệu đồng 9.
+ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh làm Chủ
đầu tư 42 dự án, với kế hoạch vốn là 299.850 triệu đồng 10.
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20 xã được công nhận nông thôn mới gồm: Quảng Thành, Cù Bị, Suối Nghệ, Xà Bang, Bình Ba, Xuân Sơn thuộc huyện Châu
Đức; Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc; Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài thuộc huyện Đất Đỏ; An Ngãi, An Nhứt,
Tam Phước thuộc huyện Long Điền; Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên thuộc thị xã Phú Mỹ; Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng
thuộc thành phố Bà Rịa.
- 07 xã đạt 19/19 tiêu chí gồm: Phước Thuận, Xuyên Mộc và Bàu Lâm của huyện Xuyên Mộc; Tân Hải của thị xã Phú Mỹ;
Phước Hưng của huyện Long Điền; Phước Long Thọ, Lộc An của huyện Đất Đỏ.
9

Gồm: Thanh toán khối lượng hoàn thành 05 dự án là 22.360 triệu đồng; 02 dự án chuyển tiếp là 30.000 triệu đồng; 01 dự án
khởi công mới là 5.000 triệu đồng; 01 dự án chuẩn bị đầu tư là 300 triệu đồng.
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12. Công tác thanh tra, kiểm tra:
- Công tác thanh tra hành chính: Trong tháng 02/2019, Thanh tra Sở Nông
nghiệp và PTNT đang tiếp tục tổng hợp báo cáo kết quả các cuộc thanh kiểm tra
trong năm 2018 (gồm: kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý và thực trạng ranh
mốc đất rừng phòng hộ Núi Minh Đạm thuộc địa bàn huyện Long Điền và huyện
Đất Đỏ; kiểm tra hoạt động của Trung tâm Khuyến nông).
- Công tác thanh tra chuyên ngành: Trong tháng 02/2019, Thanh tra Sở
Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện 03 đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 38
lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản các loại, phương
tiện đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh (lũy kế đã tổ chức 06 đợt thanh tra, kiểm
tra tại 66 cơ sở). Qua kiểm tra, có 07 trường hợp vi phạm, bằng so với tháng trước
(lũy kế 14 trường hợp vi phạm, trong đó có 11 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực
nông nghiệp và 03 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản), đã xử phạt vi
phạm hành chính, số tiền 112 triệu đồng (lũy kế 224 tỷ đồng).
- Trong tháng 02/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và
giải quyết 02 đơn khiếu nại (lũy kế đã tiếp nhận và giải quyết 03 đơn đơn khiếu
nại).
13. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
Trong 02 tháng đầu năm, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và
Tìm kiếm cứu nạn đã thông tin và có sự chỉ đạo, triển khai kịp thời cho các Sở
ngành và các địa phương để theo dõi và phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ
và 3 sẳn sàng. Đã tổ chức trực ban, trực canh theo quy định, phối hợp tìm kiếm
cứu nạn trên biển, tính đến ngày 16/02/2019, xảy ra 19 vụ tai nạn làm 11 người
chết, 10 người mất tích, 02 phương tiên bị chìm, 01 phương tiện bị hỏng, cứu hộ
thành công 01 vụ/02 người.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Trong tháng 02/2019, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh
(ước) 662.393 triệu đồng, tăng 4,48% so cùng kỳ (lũy kế 02 tháng đầu năm
1.401.217 triệu đồng, tăng 4,49% so cùng kỳ, đạt 16,4% kế hoạch, chỉ tiêu kế
hoạch là 3,81%), trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 353.607 triệu đồng,
tăng 3,49% so cùng kỳ (lũy kế 746.542 triệu đồng, tăng 3,50% so cùng kỳ, đạt
15,8% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 3,50%); giá trị sản xuất ngành chăn nuôi
308.786 triệu đồng, tăng 5,63% so cùng kỳ (lũy kế 654.675 triệu đồng, tăng 5,65%
so cùng kỳ, đạt 17% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,21%).
- Giá trị sản xuất ngành thủy sản theo giá so sánh (ước) 628.970 triệu đồng,
tăng 4,29% so cùng kỳ (lũy kế 02 tháng đầu năm 1.533.107 triệu đồng, tăng
4,62% so cùng kỳ, đạt 14,2% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,21%), trong đó: Giá
trị khai thác 567.856 triệu đồng, tăng 4,20% so cùng kỳ (lũy kế 1.428.790 triệu
đồng, tăng 4,63% so cùng kỳ, đạt 14,7% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,18%);
10

Gồm: Thanh toán khối lượng hoàn thành 05 dự án là 14.300 triệu đồng; 08 dự án chuyển tiếp là 169.000 triệu đồng; 12 dự án
khởi công mới là 111.500 triệu đồng; 17 dự án chuẩn bị đầu tư là 5.050 triệu đồng.
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giá trị nuôi trồng 61.114 triệu đồng, tăng 5,13% so cùng kỳ (lũy kế 104.317 triệu
đồng, tăng 4,45% so cùng kỳ, đạt 10% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,44%).
- Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp theo giá so sánh (ước) 5.911 triệu đồng,
tăng 1,20% so cùng kỳ (lũy kế 02 tháng đầu năm 12.063 triệu đồng, tăng 1,21%
cùng kỳ, đạt 16,2% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 1,19%).
- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy
sản, cũng như phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng được thực hiện tương đối tốt.
Trong tháng vừa qua, có xảy ra dịch bệnh LMLM trên đàn heo nhưng đã được
phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp phòng, chống kịp thời, không để dịch
bệnh lây lan trên diện rộng; công tác thủy nông được đảm bảo, không xảy ra hạn
hán, thiếu nước tưới, xâm nhập mặn cho cây trồng trên diện rộng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh
an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản được quan tâm chỉ đạo và được tăng cường,
duy trì thực hiện thường xuyên. Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch
đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội xuân
năm 2019 vừa qua.
- Hiện nay, cây hồ tiêu đang trong giai đoạn thu hoạch, tuy nhiên giá tiêu trên
thị trường đang ở mức thấp đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ cũng như thu hoạch tiêu
của bà con nông dân; Bên cạnh đó, tình thời tiết hiện nay diễn biến bất thường, nhiệt
độ ngày đêm biến động lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh
nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi như: LMLM gia súc, bệnh Dịch tả heo Châu Phi,
bệnh khảm lá virus trên khoai mì, bệnh chết chậm, chết nhanh trên tiêu, bệnh đốm
trắng trên tôm nuôi,…
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Phần thứ hai
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2019

Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc
trọng tâm trong tháng 3 năm 2019 như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất và thu hoạch vụ Đông Xuân 2018 - 2019. Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thường xuyên thăm đồng, phối hợp với các địa
phương tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh cây trồng;
tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và triển
khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu, vụ Mùa 2019.
2. Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi tăng cường công tác
quản lý nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi để dự trữ phục vụ cấp nước sinh hoạt,
tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019, không để xảy ra hạn hán, thiếu
nước vào cuối vụ.
3. Chi cục Thủy lợi chủ trì cùng với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,
Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông duy trì
Tổ kiểm tra, thăm đồng hàng tuần, theo dõi việc điều tiết nước tưới, tình hình sản
xuất, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng.
4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện tốt các biện pháp phòng chống
dịch cúm gia cầm, LMLM gia súc, heo tai xanh, triển khai Kế hoạch hành động
ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi; tăng cường công tác kiểm dịch,
kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; giám sát chặt chẽ tình hình
nhập và nuôi mới gia cầm trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác tiêm phòng dịch
cúm gia cầm đợt 1/2018; tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia
súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thuốc, chế
phẩm sinh học, chất kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, hiện
tượng bơm nước trong giết mổ gia súc, gia cầm.
5. Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng tăng cường công tác tuần tra
quản lý bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện kịp thời xử
lý các hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã và xây
dựng trái phép trên đất rừng nhận khoán; kiểm tra, thực hiện tốt công tác phòng
cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh.
Các Ban quản lý rừng hoàn thành hồ sơ thiết kế dự toán trồng rừng năm
2019 và Kế hoạch thực hiện Tết trồng cây năm 2019 để trình UBND tỉnh phê
duyệt và triển khai thực hiện.
6. Trung tâm Khuyến nông duy trì hoạt động sản xuất của các trại giống
heo, giống lúa xác nhận; khẩn trương hoàn thành Phương án sản xuất - kinh doanh
- dịch vụ của Trung tâm Khuyến nông để trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai
thực hiện; triển khai thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến ngư năm
2019, gồm: Tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư xây dựng các mô hình, điểm trình
diễn chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông
nghiệp, thủy sản sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.
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7. Chi cục Thủy sản thực hiện công tác theo dõi, quản lý, đăng ký, đăng
kiểm tàu cá, kiểm tra, gia hạn và trang bị đảm bảo an toàn hàng hải cho người và
phương tiện hoạt động trên biển; Tiếp tục thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP
ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ;
Đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của
UBND tỉnh về việc chuyển đổi tàu cá hoạt động nghề lưới kéo và tổ chức lại sản
xuất trong khai thác thủy sản; Triển khai thực hiện ngay nội dung Kế hoạch của
UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác bất
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh trong năm
2019.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn
tỉnh; giám sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi trọng điểm để kịp
thời hướng dẫn kỹ thuật cho người dân nhằm giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao năng
suất; thường xuyên thực hiện công tác giám sát, lấy mẫu nước để quan trắc và
cảnh báo môi trường các vùng nuôi; giám sát các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã
được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; tiếp tục phối hợp với các đơn
vị liên quan thực hiện sắp xếp lồng bè vào vùng quy hoạch trên trên địa bàn tỉnh
và triển khai công tác cấp sổ đăng ký bè cá tạm cho các cơ sở theo quy định, đồng
thời tiến hành bàn giao cho các địa phương Bản đổ quy hoạch các khu nuôi thủy
sản lồng bè.
8. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tăng cường công
tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông
sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các Sở ngành, địa phương
trong công tác lấy mẫu kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản,
thủy sản trên địa bàn tỉnh; sắp xếp ổn định và đưa vào hoạt động chính thức của hệ
thống các máy móc đã mua sắm để phục vụ công tác kiểm nghiệm an toàn thực
phẩm nông sản, thủy sản trong năm 2019.
9. Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện công tác tư vấn, tuyên
truyền vận động thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác trong nông, lâm, diêm nghiệp
và thủy sản; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chính sách
hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp,… đầu tư phát triển trong lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn.
10. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới đẩy mạnh công tác tham
mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong việc
chỉ đạo đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình
trong năm 2019 đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
11. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn duy trì thực hiện
nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo cung cấp
đủ lượng nước máy cho nhu cầu sinh hoạt của người dân ở nông thôn; đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các công trình tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, nhất là tại các xã
xây dựng nông thôn mới, các địa phương có tỷ lệ sử dụng nước sạch còn thấp; xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Điều tra bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước
sách và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2019 - 2020”.
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12. Các chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình đẩy nhanh tiến độ thực
hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đồng thời rà soát khối lượng đã
thực hiện, tiến hành nghiệm thu khối lượng để thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn
năm 2019; tuân thủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,
không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
13. Các chủ dự án các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục
tiêu và các chương trình, đề án, dự án của tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác
xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019 để trình UBND tỉnh phê duyệt và triển
khai thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo thời vụ sản xuất nông nghiệp.
14. Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra quản
lý vật tư nông nghiệp, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản trên
địa bàn tỉnh; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra chuyên
ngành theo kế hoạch; giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và các
đơn khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, theo dõi, đôn đốc
các đơn vị trực thuộc giải quyết nhanh chóng đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền của đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tập
trung thực hiện công tác giải tỏa đăng đáy trên địa bàn tỉnh; khẩn trương thực hiện
công tác thuê phương tiện để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong lĩnh vực
bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
15. Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
tỉnh chủ động tổ chức trực ban phòng chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn
theo quy định, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo điều hành kịp thời khi có
tình huống xảy ra; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng chống thiên
tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019; Tiếp tục triển khai thực hiện
các nhiệm vụ theo Nghị định 160/2018/NĐ-CP. Tổ chức thẩm định Kế hoạch ứng
phó sự cố tràn dầu theo quy định.
16. Các đơn vị trực thuộc tiếp tục sử dụng có hiệu quả, đầy đủ các tính năng
của phần mềm văn phòng điện tử eOffice trong việc xử lý văn bản đi, đến; cập
nhật đầy đủ, thường xuyên các thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở lên
trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT để giảm thiểu giấy tờ hành
chính. Tiếp tục áp dụng và duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ
công mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
đơn vị.
17. Các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn thuộc Sở tập trung đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019 tại Chương trình
hành động số 01/CTr-SNN-KHTC ngày 31/01/2019 và Văn bản số 386/SNNKHTC ngày 20/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời báo cáo tiến độ
thực hiện về Sở theo đúng thời gian quy định (định kỳ trước ngày 18 hàng tháng)
để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong
tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Bộ Nông
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nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh để biết và có ý kiến chỉ
đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c, g);
- Văn phòng Tỉnh ủy (để b/c, g);
- Thường trực HĐND Tỉnh (để b/c, g);
- UBND Tỉnh (để b/c, g);
- Vụ kế hoạch - VP II Bộ NN (để biết, g);
- Cục Trồng trọt (để biết, g);
- Tổng Cục thủy sản (để biết, g);
- Cục Chăn nuôi (để biết, g);
- Ban Kinh tế - NS HĐND tỉnh (để biết, g);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư (để biết, g);
- Cục Thống kê (để biết, g);
- Phòng NN&PTNT các huyện (để biết, g);
- Phòng KT các TP, huyện Côn Đảo (để biết, g);
- Ban Lãnh đạo Sở (để biết, e);
- Các đơn vị trực thuộc (để biết, e);
- Các phòng thuộc Sở (để biết, e);
- Lưu: VT, KHTC, Hòa (…b, g).

GIÁM ĐỐC
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