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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong tháng 4
và 4 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 và giao nhiệm vụ cụ thể cho
các đơn vị tại Văn bản số 386/SNN-KHTC ngày 20/2/2019 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 4 và 4 tháng đầu năm 2019 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 4
VÀ 4 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 20/4/2019, đã
và đang thu hoạch diện tích gieo trồng cây hàng năm là 12.076 ha 1, đạt 99,2% kế
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Gồm: Lúa 6.968 ha, bắp 1.169 ha, khoai lang 22 ha, rau các loại 3.252 ha, đậu các loại 159 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 189
ha, cây hàng năm khác 317 ha.

hoạch vụ, giảm 145 ha so cùng kỳ. Sản lượng một số cây trồng chính (ước): Lúa
42.019 tấn, bằng 92,1% so cùng kỳ; bắp 7.044 tấn, tăng 11,2% so cùng kỳ; rau các
loại 63.973 tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ; đậu các loại 203 tấn, tăng 15,6% so cùng
kỳ,... Ngày 29/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị sơ kết sản
xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè
Thu, Mùa 2019, trong đó đã tập trung đánh giá tình trạng, nguyên nhận sản xuất
cây lúa vụ Đông Xuân trễ vụ tại các địa phương và đề xuất các giải pháp khắc
phục trong thời gian tới.
- Vụ Hè Thu 2019: Đến nay, đã xuống giống 1.094 ha lúa.
- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019
(ước): Mủ cao su 1.820 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ (lũy kế 7.279 tấn, tăng 1,1% so
cùng kỳ, đạt 33% kế hoạch); hạt điều 6.175 tấn (lũy kế 6.500 tấn, tăng 12% so
cùng kỳ, đạt 66% kế hoạch); trái cây các loại 6.050 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ (lũy
kế 22.036 tấn, tăng 7,2% so cùng kỳ, đạt 37% kế hoạch); trong 4 tháng đầu năm,
sản lượng hồ tiêu 16.740 tấn, tăng 2,2% so cùng kỳ, đạt 76% kế hoạch.
1.2. Công tác thủy nông:
- Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi đã điều tiết nguồn nước
từ các hồ chứa, đập dâng để tưới phục vụ cho 6.193 ha lúa Đông Xuân 2018-2019,
đạt 100,2% kế hoạch tưới, không xảy ra tình trạng thiếu nước trong sản xuất trồng
trọt; đồng thời, đang thực hiện tưới hỗ trợ 644/1.084 ha vụ Hè Thu sớm năm 2019.
Trữ lượng nước trong 15 hồ chứa tại thời điểm ngày 18/4/2019 là 62,39 triệu m3,
đạt 20,2% dung tích thiết kế và bằng 66,3% so cùng kỳ (riêng trữ lượng nước tại
hồ sông Ray là 30,56 triệu m3, đạt 14,2% dung tích thiết kế và bằng 64,3% so
cùng kỳ).
- Trong 4 tháng đầu năm 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, với tổng khối lượng nước đã cấp 21.025.450 m3.
- 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.
Về việc xác định nguyên nhân bị nhiễm mặn trên diện tích 100 ha tại khu
vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội (theo đề nghị của huyện Đất Đỏ tại Văn bản
số 1383/UBND-NN ngày 28/02/2019): Trong tháng 4/2019, Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật đã phối hợp địa phương tiến hành khảo sát và lấy mẫu đất, nước
tại khu vực này để gửi đi phân tích tại Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3,
kết quả các mẫu nước có hàm lượng muối cao và mẫu đất bị nhiễm phèn nặng.
Qua đó, Chi cục đã đề xuất địa phương các giải pháp để khắc phục.
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1.3. Công tác bảo vệ thực vật:
- Hiện nay, lúa Hè Thu sớm năm 2019 mới xuống giống đang ở giai đoạn
mạ - đẻ nhánh có các đối tượng dịch hại chính là rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn
lá,… ở mức độ hại nhẹ. 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 phục hồi sau thu hoạch, có
bệnh chết chậm, chết nhanh, rệp sáp gây hại2; cây điều đang ở giai đoạn thu hoạch,
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, rệp sáp gây hại trên bưởi; chổi rồng gây hại trên
nhãn,… với diện tích và mức độ gây hại nhẹ, không đáng kể.
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;
khuyến cáo người dân chú ý các đối tượng dịch hại nguy hiểm như: Rầy nâu, đạo
ôn lá, cháy bìa lá trên cây lúa; bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu; 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 431.000 con, bằng so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.360.000
con, tăng 10,1% so cùng kỳ (gồm: 3.380.000 con gà, tăng 13% và 1.980.000 con
vịt, tăng 8,7%); tổng đàn trâu bò 67.140 con, tăng 1,5% so cùng kỳ; tổng đàn dê,
cừu 152.761 con, tăng 9,4% so cùng kỳ.
- Sản phẩm chăn nuôi trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019:
+ Sản lượng thịt hơi các loại: 11.083 tấn, tăng 6,8% so cùng kỳ (lũy kế
41.910 tấn, tăng 3,6% so cùng kỳ, đạt 36,7% kế hoạch), trong đó: Thịt heo 7.321
tấn, tăng 7,8% so cùng kỳ (lũy kế 28.913 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ, đạt 37,9% kế
hoạch); thịt trâu, bò 683 tấn, bằng so cùng kỳ (lũy kế 2.772 tấn, tăng 4,5% so cùng
kỳ, đạt 44,3% kế hoạch); thịt gia cầm 2.637 tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ (lũy kế
8.455 tấn, tăng 5% so cùng kỳ, đạt 31,3% kế hoạch).
+ Trứng gia cầm: 22.000.000 quả, bằng so cùng kỳ (lũy kế 90.742.000 quả,
tăng 3,8% so cùng kỳ, đạt 36,3% kế hoạch); sữa tươi 79 tấn, tăng 4% so cùng kỳ
(lũy kế 300 tấn, tăng 1,7% 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 4/2019: 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
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Trên cây tiêu: Diện tích nhiễm bệnh chết nhanh cao nhất trong tháng 35 ha (bằng tháng trước), tỷ lệ 1-3% tại Châu Đức; diện
tích nhiễm bệnh chết chậm cao nhất trong tháng 96,5 ha (tăng 23 ha so tháng trước), tỷ lệ 1-4% tại Châu Đức và Phú Mỹ; diện
tích nhiễm rệp sáp 15 ha (tăng 10 ha so tháng trước), tỷ lệ 4-8% tại Xuyên Mộc.
3

Trên cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi cao nhất trong tháng 20 ha (bằng tháng trước), tỷ lệ 1-3% tại Châu Đức và Xuyên
Mộc; diện tích nhiệm bệnh thán thư cao nhất trong tháng 40 ha (tăng 04 ha so tháng trước), tỷ lệ 1-3%, tại Châu Đức và Xuyên
Mộc.
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tỉnh 1.390 con bò, giết mổ tại công ty 574 con bò, số lượng trâu bò Úc hiện còn tại
Công ty là 1.568 con bò và 211 con trâu.
- Đang phối hợp với các địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh về việc 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 (dự kiến năm 2019 thực hiện thí điểm di dời, chấm dứt
hoạt động 08 cơ sở chăn nuôi).
2.2. Công tác thú y:
- Trong tháng 4/2019, trên đàn gia súc, gia cầm có xảy ra các loại bệnh
thông thường như: E.Coli (39 con heo mắc bệnh, chết 02 con), tiêu chảy (171 con
heo mắc bệnh, chết 07 con), viêm phổi (150 con heo mắc bệnh, chết 07 con), nấm
phổi (252 con vịt mắc bệnh, chết 44 con),… nhưng không phát dịch bệnh lớn.
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. Tập trung chỉ đạo công tác phối
hợp phòng chống kịp thời dịch LMLM trên heo, không để dịch bệnh lây lan trên
diện rộng, đến nay các ổ dịch LMLM tại Phú Mỹ, Xuyên Mộc và Bà Rịa đã được
khống chế, không phát sinh ổ định mới4; đồng thời, đã và đang tiếp tục triển khai
thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi
trên địa bàn tỉnh. Đã hoàn chỉnh các kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật
năm 2019 để trình phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Thực hiện giám sát tiêm phòng vắc xin tại các trang trại tư nhân, gồm:
23.000 ml vắc xin H5N1 tại 11 lượt trang trại (lũy kế đã giám sát tiêm phòng
263.000 ml vắc xin H5N1 tại 87 lượt trang trại); thẩm định điều kiện vệ sinh thú y
tái lập đàn gia cầm cho 02 lượt trang trại tại huyện Châu Đức (lũy kế 15 lượt trang
trại); cấp 04 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, 12 chứng chỉ
hành nghề thú y (lũy kế đã cấp 35 chứng chỉ, chứng nhận các loại).
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Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 24/3/2019, đã xảy ra 19 ổ dịch bệnh LMLM trên đàn heo tại 19 hộ chăn nuôi thuộc 13 thôn ấp,
khu phố của 04 xã, 02 phường của thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa. 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 535/637 con (32.763 kg), tiến hành tiêm phòng bổ sung
82.000 liều vắc xin chống dịch LMLM và thực hiện sát trùng 5.154 lít thuốc, cụ thể:
- Tại thị xã Phú Mỹ, phát hiện ổ dịch đầu tiên vào ngày 11/3/2019 tại hộ chăn nuôi thuộc khu phố Trảng Lớn, phương Hắc Dịch
với 61 con heo bị bệnh đã tiêu hủy toàn bộ. Sau đó bệnh LMLM lan rộng, đến ngày 24/3/2019 có 09 ổ dịch tại 09 hộ chăn nuôi
thuộc 06 khu phố của phương Hắc Dịch, đã thực hiện tiêu hủy 338/404 con (19.116 kg). Thực hiện tiêm phòng 4.000 liều vắc
xin và 910 lít thuốc sát trùng. Ngày 20/3/2019, Chủ tịch thị xã Phú Mỹ đã công bố dịch bệnh LMLM trên đàn heo tại phường
Hắc Dịch tại Quyết định số 562/QĐ-UBND.
- Tại huyện Xuyên Mộc, phát hiện 02 ổ dịch đầu tiên vào ngày 15/3/2019 tại 02 hộ chăn nuôi thuộc xã Bông Trang và Bưng
Riềng, đã tiêu hủy toàn bộ số heo bệnh. Sau đó bệnh LMLM lan rộng, đến ngày 24/3/2019 có 10 ổ dịch tại 10 hộ chăn nuôi
thuộc 04 xã Bưng Riềng, Bông Trang, Hòa Hội, Xuyên Mộc, đã thực hiện tiêu hủy 182/216 con (12.852 kg). Thực hiện tiêm
phòng 33.000 liều vắc xin và 1.377 lít thuốc sát trùng.
- Tại thành phố Bà Rịa, phát hiện 02 ổ dịch đầu tiên vào ngày 16/3/2019 tại 02 hộ chăn nuôi thuộc khu phố Hương Sơn, phường
Long Hương, đã thực hiện tiêu hủy 15/17 con (795 kg). Thực hiện tiêm phòng 8.000 liều vắc xin và 380 lít thuốc sát trùng.
Hiện đang tiếp tục theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh để có hướng xử lý tiếp theo.

4

3. Lâm nghiệp:
3.1. Công tác phát triển rừng: Trong 4 tháng đầu năm 2019, Các Ban quản
lý rừng đã thực hiện khoán bảo vệ 607,2 ha rừng, đạt 100% kế hoạch 5, khoanh
nuôi tái sinh 880 ha rừng, đạt 98% kế hoạch6; đồng thời, đang tiến hành thẩm định
hồ sơ thiết kế dự toán trồng rừng năm 2019 để trình UBND tỉnh phê duyệt và triển
khai thực hiện. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đã thực hiện chăm sóc
1.366 ha rừng sản xuất, đạt 100% kế hoạch.
- Các Ban quản lý Rừng đã chuẩn bị 550.000 cây gỗ lớn (đạt 100% kế
hoạch) để phục vụ cho kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2019. Đồng
thời, đã phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng Kế hoạch trồng cây phân
tán năm 2019 và đang trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đang phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành
xây dựng Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.
3.2. Công tác phòng chống cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng:
- Công tác phòng chống cháy rừng: Các chủ rừng đã tăng cường triển khai
thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019, cụ thể:
Hoàn thành các công trình phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng trực phòng
cháy chữa cháy rừng 24/24, đảm bảo tối thiểu 50% quân số ứng trực trong các
ngày Lễ, các ngày cao điểm của mùa khô; Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác
phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội ngmhi5 sơ kết công tác
phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019.
Từ đầu mùa khô 2018 - 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ cháy
rừng (giảm 03 vụ so cùng kỳ) tại lâm phần Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu và
Rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, với diện tích cháy là 1,37 ha
(giảm 2,75 ha so cùng kỳ), trong đó có 02 vụ cháy dưới tán rừng, gây thiệt hại từ
10-30% với diện tích rừng bị thiệt hại 0,16 ha. Lực lượng huy động tham gia chữa
cháy 137 lượt người là lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, lực lượng dân quan của các
xã, hộ nhận khoán và hợp đồng canh lửa rừng. Ngoài ra, còn xảy ra 01 vụ cháy
ngoài lâm phần, đã được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời không để xảy ra lớn,
cháy lan vào rừng.
- 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, nhất là các khu
rừng thường xảy ra tình trạng phá rừng. Trong tháng 4/2019, Chi cục Kiểm lâm đã
phối hợp với các chủ rừng, các cơ quan chức năng tổ chức 41 đợt tuần tra, truy
quét với 376 người tham gia (lũy kế 125 đợt với 1.180 người), qua tuần tra đã phát
hiện 07 vụ vi phạm, tăng 02 vụ so tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, đã
phát hiện 33 vụ vi phạm, giảm 10 vụ so cùng kỳ (trong đó: 22 vụ tại Xuyên Mộc,
05 vụ tại Phú Mỹ, 03 vụ tại Vũng Tàu, 01 vụ tại Bà Rịa, 01 vụ tại Châu Đức và 01
5

BQL Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu 350 ha, BQL Rừng phòng hộ 100,2 ha, và BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo 157 ha.
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BQL Rừng phòng hộ 350 ha, và BQL Vườn Quốc gia Côn Đảo 530 ha.
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vụ tại Long Điền), các hành vi vi phạm chủ yếu là: Đốn hạ cây rừng trái phép (12
vụ), phá rừng (03 vụ với diện tích 0,204 ha, giảm 0,416 ha so cùng kỳ), vận chuyển
lâm sản trái phép (11 vụ), quản lý động vật hoang dã trái phép (02 vụ) và vi phạm
khác (05 vụ), đã tịch thu 4,59 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 4/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 02 tàu cá (lũy kế 12 tàu cá),
tổng số tàu cá hiện nay là 5.861 chiếc, giảm 09 chiếc so với tháng trước (trong đó
2.895 chiếc hoạt động vùng khơi có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, chiếm
49,4%). Sản lượng khai thác trong tháng 30.424 tấn, tăng 3,8% so cùng kỳ (lũy kế
116.333 tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ, đạt 34% kế hoạch). Trong 4 tháng đầu năm
2019, 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 7;
phối hợp với các địa phương tổ chức 06 lớp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy
phạm pháp luật về lĩnh vực thủy sản: Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư
hướng dẫn, và các quy định về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và
không theo quy định IUU,… cho 285 người tham dự.
- 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 tỉnh8: UBND tỉnh đã phê duyệt đóng mới 13 tàu khai thác vỏ composite,
đến nay, có 01 tàu lưới vây đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Đồng thời, đang
xét duyệt hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐCP cho 12 hồ sơ.
- Đang triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện Kế hoạch chuyển đổi tàu
cá hoạt động nghề lưới kéo và tàu cá khai thác thủy sản ven bờ sang nghề thích
hợp khác; Đã tổ chức 01 buổi Hội thảo chuyên đề tại địa bàn huyện Long Điền với
58 người tham dự. Kết quả tính đến ngày 15/4/2019, số lượng tàu cá hoạt động
nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh là 1.615 chiếc/632.278 cv, giảm 39 tàu/18.650cv so
với tháng 12/2018.
7

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho 181 trường hợp, lũy kế 1.367 trường hợp; Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho
27 trường hợp, lũy kế 137 trường hợp; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho 13 trường hợp, lũy kế 51 trường hợp; Cấp sổ
danh bạ thuyền viên cho 48 trường hợp, lũy kế 271 trường hợp; Xóa đăng ký tàu cá 12 trường hợp, lũy kế 67 trường hợp; Cấp 37
giấy phép khai thác thủy sản, lũy kế 277 trường hợp; Cấp lại 04 giấy phép khai thác thủy sản, lũy kế 14 trường hợp; Gia hạn 9 4
giấy phép khai thác thủy sản, lũy kế 1.046 trường hợp; Chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho 95 hồ sơ/1.490 tấn thành
phẩm, lũy kế 457 hồ sơ/7.165 tấn thành phẩm.
8

Kết quả thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ: 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.
Đã thẩm định hỗ trợ bảo hiểm (Đợt từ tháng 9-12/2018) cho 407 tàu cá và 6.039 thuyền viên với tổng số tiền 7,48 tỷ đồng.
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- 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 (Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2019); kiện toàn Văn
phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá (Quyết định
số 553/QĐ-UBND ngày 12/3/2019). Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Chi cục Thủy sản
cử công chức trực tại các Văn phòng đại diện cảng cá: Bến Đá, Cát Lở, Hưng
Thái, Lộc An và Long Điền; Tham mưu trình UBND tinh ban hành Kế hoạch triển
khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá để triển khai thực hiện trên địa bàn
tỉnh.
Mặc dù đã triển khai các giải pháp quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 12NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tuy nhiên tình hình tàu cá vi phạm vùng biển
nước ngoài vẫn còn xảy ra, cụ thể: Trong 4 tháng đầu năm 2019, có 22 tàu cá bị
chức năng Indonesia vây bắt cùng 163 thuyền viên và 04 tàu cá cùng 25 thuyền
viên chạy thoát về đất liền (so với cùng kỳ năm 2018, tăng 06 tàu cá/62 thuyền
viên). Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân đã phát hiện 21 tàu cá của tỉnh có
hành vi vượt sang vùng biển Indonesia đánh bắt hải sản trái phép, đã lập biên bản
xử lý 10 tàu, các tàu còn lại đã chạy thoát, hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đang
phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh điều tra, xử lý vi phạm hành chính theo
quy định.
4.2. Nuôi trồng thủy sản:
- Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 4/2019 là 6.285 ha (trong đó:
Nuôi quảng canh 711,2 ha, nuôi quảng canh cải tiến 5.174 ha, nuôi bán thâm
canh 122,5 ha, nuôi thâm canh 277,8 ha), chia ra: 1.833,4 ha nuôi nước ngọt và
4.452,1 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.511
tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ (lũy kế 5.716 tấn, tăng 3,3% so cùng kỳ, đạt 31,9% 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 trung9; trong tháng 4/2019, có 2,1 ha tôm nuôi của 02 hộ thuộc xã
Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc bị nhiễm bệnh đốm trắng, đã hướng dẫn người
dân khắc phục và hỗ trợ 660 kg vôi và 411 kg Chlorine để xử lý ao nuôi.
Ngoài ra, từ ngày 03/4/2019, tại khu vực Sông Rạng, xã Long Sơn thành
phố Vũng Tàu và xã Tân Hòa thị xã Phú Mỹ có xảy ra hiện tượng cá bỏ ăn, nổi
đầu, dạt lưới lồng, mang có nhiều nhớt và bắt đầu chết, sau đó hiện tượng chết
nhiều xảy ra từ ngày 07-08/4/2019. Tính đến hết ngày 17/4/2019, có 04 hộ nuôi bị
thiệt hại, số lượng 10.000 con, trọng lượng 35 tấn, ước tính giá trị thiệt hại khoảng
3,5 tỷ đồng, các đối tượng sản thiệt hại chủ yếu là cá Bớp có kích cỡ từ 3-5kg. Sở
9

Trong tháng 4/2019, đã lấy mẫu đột xuất 04 mẫu tôm thương phẩm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, kết quả 4/4 mẫu bị
nhiễm bệnh Đốm trắng với diện tích bị bệnh là 2,1/13,5 ha, đã hướng dận người dân khắc phục. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm
2019, đã tiến hành lấy mẫu đột xuất 09 mẫu tôm thương phẩm và 09 mẫu nước nuôi tương ứng tại Xuyên Mộc và Đất Đỏ (kết
quả có 09 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). Tiến hành kiểm tra giám sát dịch bệnh
động vật thủy sản tại 96 cơ sở nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
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Nông nghiê ̣p và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản , Chi cục Chăn nuôi và Thú y
phối hợp với UBND các địa phương có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình,
ghi nhận, thống kê số lượng cá chết, lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu nước để kiểm tra
xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp, hướng dẫn người dân khắc phục thiệt
hại đến mức thấp nhất. Đến nay, tình trạng cá chết đã chấm dứt (Sở Nông nghiệp
và PTNT đã có báo cáo cụ thể tại nội dung Báo cáo số 132/BC-SNN ngày
25/4/2019).
- 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 45 chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép,
giảm 02 chỉ tiêu so với tháng trước, đã khuyến cáo người dân xử lý trước khi lấy
nước vào ao nuôi (lũy kế đã lấy 84 mẫu nước, phân tích 804 chỉ tiêu, có 144 chỉ
tiêu vượt ngưỡng cho phép); Phối hợp với các địa phương tổ chức Lễ thả giống
thủy sản ra ngoài môi trường tự nhiên nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
ngành thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2019)10.
- Công tác sắp xếp các cơ sở lồng bè trên địa bàn tỉnh 11: Đã ban hành kế
hoạch triển khai di dời, sắp xếp các cơ sở nuôi thủy sản lồng bè vào các khu quy
hoạch trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện trong năm 2019 và dự kiến thời gian
hoàn thành nhiệm vụ trong quý 4/2019 (Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày
17/4/2019), các nội dung cụ thể: (i) Công tác sắp xếp các cơ sở nuôi trong vùng
quy hoạch thực hiện trong tháng 5/2019; (ii) Công tác di dời và giải tỏa các cơ sở
nuôi nằm ngoài khu quy hoạch thực hiện trong tháng 5/2019; (iii) Tổ chức cưỡng
chế, giải tỏa những cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè trái phép ngoài vùng quy
hoạch, được thực hiện và hoàn thành trong tháng 12/2019; (iv) Thực hiện lắp đặt
các phao cắm mốc tại các khu quy hoạch hoàn thành trong tháng 9/2019.
- Trong tháng 4/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm dịch
động vật thủy sản xuất tỉnh 86.000.000 con ấu trùng tôm, 216.000 con cá giống,
149.800.000 con tôm giống (lũy kế đã kiểm dịch 358.300.000 con ấu trùng tôm,
716.000 con cá giống, 583.640.000 con tôm giống).
10

Đã thả 4.000 con cá chim vây vàng, 5.000 con cá chẽm, 2.000 con cá mú, 1.000.000 con tôm sú giống tại các Vũng Tàu, Đất
Đỏ và Xuyên Mộc.
11

Kết quả thực hiện công tác sắp xếp lồng bè đến nay cụ thể như sau:
- Đã phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lồng bè chủ động di dời và sắp xếp vào
các vùng quy hoạch, kết quả đến nay đã sắp xếp được 269/400 cơ sở (7.768/11.369 lồng), trong đó: Tại khu vực sông Chà Và,
công tác sắp xếp đã cơ bản hoàn thành 220 cơ sở/ 5.941 lồng; Tại khu vực Mỏ Nhát, đã sắp xếp 29 cơ sở/1.527 lồng vào vùng
quy hoạch, còn lại 49 cơ sở/2.553 lồng ngoài vùng quy hoạch; Tại khu vực sông Dinh, đã sắp xếp 20 cơ sở/300 lồng vào vùng
quy hoạch, còn lại 82 cơ sở/1.048 lồng ngoài vùng quy hoạch.
- Tiến hành cấp biển số đăng ký bè cá (đăng ký tạm) cho 145 cơ sở đủ điều kiện nằm trong các vùng quy hoạch.
- Đã tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2.000 và hệ tọa độ VN
2000 các khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày
11/01/2019). Đồng thời, đã tổ chức bàn giao quyết định và bản đồ quy hoạch cho thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã
Phú Mỹ vào ngày 26/02/2019 và Sở Giao thông Vận tải vào ngày 01/3/2019.
- Về Phương án lắp đặt phao tại các vùng nuôi: Trong năm 2018, đã hoàn thành và trình UBND tỉnh tại Tờ trình số
314/TTr-SNN-CCTS ngày 06/9/2018. Sau đó, UBND tỉnh đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tham mưu tổ chức thẩm định
Phương án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt (Văn bản số 9785/UBND-VP ngày 01/10/2018 và Thông báo số 580/TB-UBND
ngày 18/10/2018). Ngày 11/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải tổ chức thẩm định Phương án
tại Văn bản số 566/SNN-CCTS. Ngày 09/4/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tiến
hành khảo sát vị trí cắm phao mốc địa giới các tiểu khu phục vụ công tác thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt.
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5. Diêm nghiệp:
Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018-2019 là 712 ha (trong đó có 35 ha sản
xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tình đến ngày 20/4/2019, bà con diêm
dân đã thu hoạch được 53.339 tấn, đạt 90,4% so kế hoạch (trong đó có 3.500 tấn
muối trải bạt), giá muối bình quân hiện nay từ 1.000-1.400 đồng/kg, tình hình sản
xuất muối trong vụ ổn định do thời tiết đang trong đợt nắng nóng, bên cạnh đó giá
muối đang tăng, 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 4 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 88
cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông sản và thủy sản, kết
quả có 01 cơ sở đạt loại A, 80 cơ sở đạt loại B và 07 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; 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 12; 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 13.
+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện kiểm dịch 449 tấn rau,
quả các loại và cấp 98 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, 05 giấy chứng
nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, 15 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn
bán phân bón. Đang triển khai 01 đợt kiểm tra điều kiện sản xuất của các cơ sở sản
xuất giá đỗ trên địa bán tỉnh, dự kiến kiểm tra khoảng 30 cơ sở.
+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện kiểm soát giết mổ 379.474 con
heo thịt, 35.034 con trâu bò thịt, 3.472.591 con gia cầm thịt; kiểm dịch động vật
151.691 con heo thịt, 5.340 con trâu bò thịt, 3.912.906 con gà thịt, 456.947 con vịt
thịt,…; phúc kiểm 6.373 con heo thịt, 1.397 con trâu bò thịt, 87.281 con gà thịt,
5.300 con vịt thịt,…; Triển khai việc ngưng thực hiện kiểm soát giết mổ tại 07 cơ
sở giết mổ gia súc, gia cầm và chấm dứt hoạt động giết mổ trên địa bàn thành phố,
12

Thực hiện theo Kế hoạch số 81/KH-SNN-QLCL ngày 21/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác kiểm tra và lấy
mẫu giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trước Tết.
13

Thực hiện theo 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.
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đồng thời khuyến cáo và hướng dẫn 04 cơ sở giết mổ được gia hạn hoạt động tạm
thời đến khi Khu giết mổ tập trung tại thành phố Bà Rịa đi vào hoạt động để di dời
theo quy định; tổ chức và cấp 08 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho
người lao động, 03 giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở
kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm và 02 giấy chứng nhận lưu hành tự do thức
ăn chăn nuôi.
+ Ngoài ra, các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án an toàn thực
phẩm năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số để trình phê duyệt và
triển khai thực hiện.
7. Hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; ứng dụng công nghệ cao vào
sản xuất nông nghiệp:
- Trong 4 tháng đầu năm 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, đã khảo, xây dựng kế hoạch tập huấn,
đầu tư các mô hình khuyến nông, khuyến ngư năm 2019, đang trình UBND tỉnh
phê duyệt để 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 tốt, đi vào sản xuất ổn định, cơ cấu đàn đến tháng 4/2019 là 3.174 con, giảm
211 con so tháng trước14. Đã sản xuất 1.981 con (bình quân 12,08 con/lứa) và xuất
bán 1.264 con heo thịt và 35 con heo loại.
+ 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/vụ) và xã An
Nhứt (01ha/vụ); Trong vụ Đông xuân 2018 - 2019, tổ chức sản xuất 05 ha, gồm 04
ha giống lúa OM 4900 và 01 ha giống IR 50404, lúa trong giai đoạn thu hoạch,
năng suất ước đạt 6 tấn tươi/ha.
- Hiện đang tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương xây dựng dự
thảo Nghị quyết HĐND quy định mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho dự án
nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Dự án 3 Chương trình muc tiêu quốc gia
Giám nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp
vào tháng 6/2019.
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
14

Gồm: 09 con heo nọc, 270 con heo nái, 24 con hậu bị, 333 con heo con theo mẹ, 823 con heo cai sữa và 1.715 con heo sinh
trưởng.
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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 (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 60 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư 61 dự án với tổng diện tích 3.161
ha)15; (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, ngày
15/3/2019, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo Dự thảo lần
1 để góp ý cho Đề án. Hiện đang tiếp tục hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý, dự kiến
hoàn thành và trình UBND tỉnh, Tỉnh ủy thông qua trong tháng 5/2019); (iv) lập Đề
án quy hoạch phân khu chức năng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao huyện Châu Đức (đã được UBND tỉnh cho chủ trương lập Đề án tại Văn bản số
820/UBND-VP ngày 25/01/2019. Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương
và dự toán kinh phí lập Đề án tại Tờ trình số 111/TTr-SNN-NVTH ngày 08/4/2019);
(v) 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.
- Tính đến ngày 18/4/2019, trên địa bàn tỉnh có 42 cơ sở sản xuất trồng trọt
ứng dụng công nghệ cao đã và đang hình thành với diện tích 2.812 ha trên các sản
phẩm như: Rau các loại, dưa lưới, chuối, cây ăn quả, hoa, tiêu, khoai lang, nho ăn
lá,... Trong đó có 2.746 ha đang sản xuất với sản lượng ước đạt khoảng 40.396
tấn/năm16; ngoài ra, có 7.450 ha cây lâu năm áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước, trong đó có 887 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 103 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm (gồm: 75 trại
heo, 28 trại gà) đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm 37% tổng đàn chăn nuôi
gia cầm và 53% tổng đàn chăn nuôi heo. Lĩnh vực thủy sản, có khoảng 15 cơ sở
nuôi tôm với diện tích 280 ha ứng dụng công nghệ cao.
8. Công tác cấp nước sinh hoạt:
- Trong tháng 4/2019, 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 428 đồng hồ nước (lũy kế 2.042 đồng
hồ nước, đạt 40,8% kế hoạch) và cung cấp 905.000 m3 nước (lũy kế 3.416.000 m3
nước, đạt 34,7% kế hoạch).

15

Trong đó: Có 29 dự án đăng ký tại Khu quy hoạch NNƯDCNC của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp với diện tích 1.952 ha;
18 dự án đăng ký tại Khu quy hoạch NNƯDCNC của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa với diện tích 1.025 ha; và 14 dự án đăng
ký tại các vùng quy hoạch NNƯDCNC của các địa phương với diện tích 184 ha (tại huyện Đất Đỏ có 04 dự án với diện tích
66,51 ha, huyện Châu Đức có 05 dự án với diện tích 34,68 ha, thị xã Phú Mỹ có 04 dự án với diện tích 79,6 ha, và huyện Xuyên
Mộc có 01 dự án với diện tích 2,7 ha).
16

Trong đó hầu hết diện tích sản xuất của các doanh nghiệp lớn, như: (i) Công ty Hòa Lâm, diện tích 1.900 ha, sản xuất các loại
cây: tiêu, xoài, chuối, sầu riêng, bơ nhãn, bưởi,… tại Xuyên Mộc. Hiện có 173 ha chuối cho sản phẩm, với sản lượng 8.650
tấn/năm; (ii) Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, diện tích 336,5 ha chuối và 11,15 ha mít. Hiện có 281 ha chuối cho sản phẩm,
với sản lượng 14.050 tấn/năm; (ii) Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa: Đang triển khai trồng 20 ha chuối xen cao su, hiện chưa thu
hoạch; (iii) Công ty TNHH TM-DV-XNK Thiện Thoa: Diện tích 161 ha chuối tại Châu Đức, sản lượng 5.635 tấn/ năm; (iv)
HTX Bưởi da xanh Sông Xoài: Diện tích 100 ha tại Phú Mỹ, sản lượng 2.250 tấn/ năm,...
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- Tính đến ngày 19/4/2019, trên địa bàn các xã do Trung tâm Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ có 64.129/83.902 hộ dân nông thôn đã sử
dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 76,43%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ
sinh đạt 99,8%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh đạt
86,95%.
- Đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch điều tra, cập nhật
Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2020 để triển
khai thực hiện (Tờ trình số 51/TTr-SNN-KHTC ngày 26/02/2019).
9. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:
- Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại Quyết định số
554/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh, trong đó phấn đấu đến cuối năm
2019 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông
thôn mới lên 33 xã, đạt 73,3%. Đến nay, 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2019 đã đạt từ 14 tiêu chí trở lên, đủ điểu kiện để đăng ký đạt chuẩn trong
năm 2019.
- Tính đến cuối tháng 4/2019, toàn tỉnh có 27/45 xã đã được UBND tỉnh
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí 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. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông
thôn mới đạt 47,6 triệu đồng/người/năm; Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng
Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết
định số 420/QĐ-TTg ngày 16/4/2019; các huyện Long Điền và Đất Đỏ đã đạt 5/9
tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt 9/9 tiêu chí đủ điều kiện trình Thủ tướng
Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn vào năm 2020.
10. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các
chương trình, đề án, dự án của tỉnh:
10.1. Các Chương trình mục tiêu quốc gia:
a. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo: Kinh phí đã phân bổ 1.000
triệu đồng, để thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ nghèo
trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang trình UBND tỉnh xem xét, trình
Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, nội
dung chi và mức chi cho dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc dự án 3
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, chỉ đạo
Trung tâm Khuyến nông phối hợp với các phòng ban chuyên môn thuộc UBND
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát chọn hộ, mô hình đầu tư,… tổng hợp
nhu cầu, tiến hành xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ
nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để sau khi HĐND tỉnh ban hành định
mức, tiến hành trình UBND tỉnh phê duyệt dự án và triển khai thực hiện.
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b. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Kinh phí đã
phân bổ 4.920 triệu đồng, trong đó:
- Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc về xây dựng nông thôn mới là 1.400 triệu đồng. Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh
có Văn bản số 1856/UBND-VP giao Sở Tài chính thẩm định nhiệm vụ và dự toán
kinh phí theo Tờ trình số 57/TTr-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT. Hiện Sở Tài
chính đang thẩm định, cấp kinh phí thực hiện.
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng
nông thôn mới các cấp là 3.520 triệu đồng. Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh có Văn
bản số 2667/UBND-VP giao Sở Tài chính phối hợp, tham mưu đề xuất cụ thể cho
phương án phân bổ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu
quốc gia các cấp. Sở Tài chính đã đồng ý phương án phân bổ và phê duyệt kinh
phí hoạt động của BCĐ các cấp tại văn bản số 1443/STC-QLNS ngày 16/4/2019.
10.2. Các Chương trình mục tiêu:
a. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Kinh phí đã phân bổ
768 triệu đồng. Đến nay, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức họp với các sở
ngành, địa phương và các đơn vị đào tạo nghề triển khai kế hoạch đào tạo nghề
năm 2019; Tổ chức Hội nghị cho ý kiến 19 nghề đào tạo cho 3 cơ sở đào tạo trong
năm 2019; xây dựng Kế hoạch tư vấn tuyên truyền học nghề năm 2019, Kế hoạch
kiểm tra giám sát công tác đào tạo nghề năm 2019.
b. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: Kinh phí đã phân
bổ 6.420 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị đang triển khai thực hiện Kế hoạch năm
2019.
c. Chương trình mục tiêu Y tế - dân số: Kinh phí đã phân bổ 440 triệu đồng,
Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch số 13/KH-SNN-QLCL ngày
21/02/2019 gửi Sở Y tế tổng hợp. Hiện nay, Sở Y tế đã có Tờ trình số 24/TTr-SYT
ngày 25/02/2019 trình UBND tỉnh phê duyệt.
10.3. Các chương trình, đề án, dự án: Có 12 chương trình, đề án, dự án
(sau đây gọi chung là dự án), đến nay: có 06 Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt
kế hoạch thực hiện năm 2019, các đơn vị đang triển khai thực hiện, 04 Dự án đang
trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện, và 02 Dự án đang lập để trình
UBND tỉnh phê duyệt17.
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- UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 06 dự án gồm: (i) Chương trình Xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp; (ii) Kế hoạch
phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh; (iii) Kế hoạch thực hiện rà soát, cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch
phát triển rừng; (iv) Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn; (v) Kinh phí xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực công
nghệ cao trong nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; (vi) Kinh phí lập Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng
dụng công nghệ sau thu hoạch.
- Đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 04 dự án gồm: (i) Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng; (ii) Dự án nâng cao năng lực quản lý sản xuất của nông hộ; (iii) Dự án xây dựng vùng, cơ sở ATDB động
vật trên cạn; (iv) Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.
- Đang lập kế hoạch 02 dự án gồm: (i) Dự án phát triển giống bò thịt tỉnh; (ii) Kinh phí xây dựng Đề án chuỗi liên kết giá trị gia
tăng chăn nuôi và chuỗi liên kết an toàn thực phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

13

10.4. Tình hình giải ngân vốn:
- Các Chương trình mục tiêu quốc gia (kế hoạch vốn là 5.920 đồng), chương
trình mục tiêu (kế hoạch vốn là 7.628 triệu đồng), các đơn vị đang thực hiện, chưa
giải ngân vốn.
- Các Chương trình, đề án, dự án của tỉnh: Kế hoạch vốn năm 2019 là
19.443 triệu đồng. Tính đến ngày 16/4/2019, tổng giá trị khối lượng thực hiện là
4.891 triệu đồng, Sở Tài chính đã thẩm tra, thông báo cấp vốn là 10.412 triệu đồng
cho 05 Dự án, đã giải ngân 2.243 triệu đồng (Kế hoạch phòng cháy chữa cháy
rừng), đạt 12% so kế hoạch vốn giao. Đang đề nghị Sở Tài chính thẩm tra, thông
báo cấp vốn là 7.187 triệu đồng cho 06 Dự án18.
11. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
11.1. Các dự án do các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT làm
Chủ đầu tư:
- Tình hình thực hiện:
+ Hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (Khu đầu mối
và kênh chính đoạn 1) công trình hồ chứa nước Sông Ray (vốn trái phiếu Chính
phủ): Đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
+ Công trình Nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Vốn ODA):
gồm Hợp phần Nhà máy cấp nước Đá Bàng và Nhà máy cấp nước Sông Hỏa, đã
được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.
+ Các dự án vốn ngân sách tỉnh:
++ Thanh toán khối lượng công trình hoàn thành: 05 dự án, UBND tỉnh đã
phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 04 dự án: Đầu tư phát triển hoàn thiện hệ
thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc ;
Mở rô ̣ng mạng cấp nước 03 xã Tóc Tiên, Hắc Dịch và Sông Xoài ; Nước sạch nông
thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Mở rô ̣ng ma ̣ng cấ p nước các hê ̣ cấ p nước huyê ̣n Đấ t
Đỏ - Long Điề n . Đang thi công phần phát sinh dự án Đường băng cố định phòng
cháy chữa cháy rừng tại khu vực núi Minh Đạm;
++ Các dự án chuyển tiếp: 02 dự án, đang thi công 02 dự án: Nhà máy nước
Sông Ray , Mở rô ̣ng ma ̣ng cấ p nước các hê ̣ cấ p nước huyê ̣n Châu Đức
- Xuyên
Mô ̣c.
++ Dự án khởi công mới: 02 dự án, đang thực hiện công tác lựa chọn nhà
thầu để khởi công 02 dự án: Nạo vét khơi thông dòng chảy Sông Dinh, Hệ thống
18

- 05 dự án được Sở Tài chính ra thông báo cấp vốn, gồm: (i) Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh là 8.613
triệu đồng; (ii) Kế hoạch thực hiện rà soát, cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng là 260 triệu đồng;
(iii) Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn là 386 triệu đồng; (iv) Kinh phí xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực công
nghệ cao trong nông nghiệp là 601 triệu đồng; (v) Kinh phí lập Dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu
hoạch là 551 triệu đồng.
- 06 dự án đang đề nghị Sở Tài chính cấp vốn, gồm: (i) Chương trình xúc tiến thương mại là 2.191 triệu đồng; (ii) Dự án nâng
cao năng lực quản lý sản xuất của nông hộ là 750 triệu đồng; (iii) Dự án xây dựng vùng, cơ sở ATDB động vật trên cạn là 1.016
triệu đồng; (iv) Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thực tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp là 1.810 triệu đồng; (v)
Kinh phí xây dựng Đề án đào tạo nguồn nân lực công nghệ cao trong nông nghiệp là 760 triệu đồng; (vi) Kinh phí lập dự án cơ
giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch là 660 triệu đồng.
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kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hòa Bình
huyện Xuyên Mộc.
- Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019:
+ Hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư (Khu đầu mối
và kênh chính đoạn 1) công trình hồ chứa nước Sông Ray (vốn trái phiếu Chính
phủ): Đến nay, đã giải ngân từ khi thực hiện dự án là 902.356 triệu đồng, trong đó
đã tạm ứng ngân sách tỉnh để chi trả là 125.533 triệu đồng.
+ Công trình nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vốn ODA): Giải
ngân theo tiến độ khối lượng thực hiện, từ đầu năm đến nay chưa giải ngân, lũy kế
từ thực hiện dự án lá 78.972 triệu đồng.
+ Các công trình vốn ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn năm 2019 là 57.660
triệu đồng, giải ngân là 12.220 triệu đồng, đạt 21% kế hoạch vốn.
11.2. Các dự án do Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và
PTNT làm Chủ đầu tư:
- Tình hình thực hiện:
+ Công trình hồ chứa nước Sông Ray (vốn trái phiếu Chính phủ).
++ Hợp phần đền bù GPMB, di dân và tái định cư (Kênh chính đoạn 2, kênh
cấp 1, kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc và đê bao ngăn mặn Lộc An) công trình
hồ chứa nước Sông Ray (vốn trái phiếu Chính phủ): Đã hoàn thành công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng.
++ Hệ thống kênh Sông Ray: Đã thi công cơ bản hoàn thành, đã nghiệm thu
và bàn giao đưa vào sử dụng 23/30 gói thầu (gói 7, 10, 11, 37, 38, 39, 42, 44, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 55, 59, 16, 17, 53, 54, 56); đang xử lý đẩy nổi 40m kênh
còn lại/2.320 kênh (thuộc gói thầu số 08 và 38) và hoàn thiện các hạng mục công
trình.
+ Các công trình vốn Ngân sách Trung ương:
++ Công trình bảo vệ bờ biển Lộc An 1: Khởi công ngày 12/10/2015, đã thi
công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 27/11/2018.
++ Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Sông Dinh (giai đoạn 1): Đã
thi công cơ bản hoàn thành và bàn giao một số hạng mục đưa vào sử dụng, đang
thi công hạng mục còn lại gói thầu số 28 (xây dựng các hạng mục công trình kiến
trúc, dân dụng khu dịch vụ hậu cần) đạt 95% khối lượng. UBND tỉnh đã phê duyệt
quyết toán hạng mục hoàn thành: Cầu dẫn nối khu A - gói thầu số 26; công trình
hạ tầng khu dịch vụ hậu cần - gói thầu số 27; San lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu
cần 2,9ha và xây dựng kè bảo vệ bờ - gói thầu số 24. UBND tỉnh đã chấp thuận địa
điểm đầu tư mới các hạng mục của dự án thay thế các hạng mục đã được đầu tư
trong diện tích chồng lấn với dự án Doanh trại Chi đội Kiểm ngư Vùng 2 Hải
Quân tại vị trí mới; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đồng ý giao Bộ Tư lệnh hải quân
đầu tư mới các hạng mục nêu trên, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho tỉnh quản
lý, khai thác sử dụng.
15

++ Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lộc An (giai đoạn I): Đến nay
khối lượng thi công đạt 90%, đang lập hồ sơ trình điều chỉnh dự án đầu tư.
++ Công trình bảo vệ bờ biển Hồ Tràm: UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu
tư và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để khởi công dự án.
+ Các dự án vốn ngân sách tỉnh:
++ Thanh toán khối lượng công trình hoàn thành (04 dự án): Đã thi công
hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán 04 dự án: Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện
Long Điền; Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc; Nâng
cấp mở rộng trại heo giống tỉnh; Công trình bảo vệ bờ biển Lộc An 1.
++ Các dự án chuyển tiếp (09 dự án): Đang thi công 09 dự án: Hệ thống
tưới Châu Pha – Sông Xoài (UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
gói thầu số 04: xây lắp kênh và công trình trên kênh Khu 1; gói thầu số 06: xây
lắp trạm bơm và thiết bị); Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Sông Dinh;
Nâng cấp đê Hải Đăng phường 12; Hạ tầng kỹ thuật phục sản xuất, chế biến và lưu
thông muối trên địa bàn tỉnh; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lộc An (giai
đoạn I); Đường vào khu dịch vụ hậu cần của Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
cửa Sông Dinh; Kênh nội đồng hồ chứa nước Sông Ray; Đường phân ranh giới
rừng phòng hộ khu vực Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc; Mở rộng tuyến ống cấp nước
khu vực huyện Đất Đỏ và xã An Nhứt, Tam Phước huyện Long Điền.
++ Các dự án khởi công mới (05 dự án): Đã khởi công 03 dự án: Nâng cấp,
bổ sung các hệ cấp nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc; Nâng cấp và bổ sung
mạng lưới các hệ cấp nước trên địa bàn huyện Châu Đức; Trạm kiểm lâm Lộc An
- Xuân Sơn - Long Sơn - Núi Dinh. UBND tỉnh đã cho chủ trương thay đổi địa
điểm để xây dựng dự án Trụ sở làm việc Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên
Bình Châu - Phước Bửu, đang lập lại thiết kế. Đang hoàn chỉnh hồ sơ để đấu thầu
khởi công dự án Hệ thống kênh cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản khu
vực bờ trái của Sông Ray trong quý II/2019.
++ Các dự án chuẩn bị đầu tư (17 dự án): Đang thi công dự án Tràn xả lũ hồ
chứa nước Gia Hoét I (Công trình khắc phục thiên tai phải thực hiện cấp bách: vừa
thi công, vừa hoàn thiện hồ sơ). UBND tỉnh đã phê duyệt 06 dự án: Công trình bảo
vệ bờ biển Hồ Tràm; Trụ sở Trạm Kiểm lâm Tân Hải (dự kiến khởi công tháng
5/2019); Hồ chứa nước Lò Vôi (UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu, đã
lập xong TKBVTC-DT); Công trình đảm bảo an toàn hệ thống kênh Sông Ray
(Chuẩn bị khởi công cuối 4/2019); Kiên cố hóa kênh mương xã Long Phước thành
phố Bà Rịa (dự kiến khởi công tháng 5/2019); Trạm Thanh tra Thủy sản Xuyên
Mộc (dự kiến khởi công tháng 5/2019). UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu
tư 02 dự án: Xây dựng trạm Thanh tra thủy sản tại huyện Đất Đỏ và thành phố
Vũng Tàu (Dự kiến khởi công 6/2019); Các bể chứa nước dung tích trên 200m 3/bể
thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ. Đang lập Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư 07 dự án: Xây dựng đập dâng Suối Bang huyện Xuyên Mộc; Nâng
cấp hồ chứa nước tại khu vực Núi Dinh phục vụ chữa cháy rừng; Nâng cấp, mở
rộng cảng cá Lộc An; Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tân Phước, xã Phước Tỉnh; Hồ
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chứa nước Núi Một; Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm giống thủy sản tập trung Phước
Hải; Dự án ổn định dân cư cấp bách ấp Thèo Nèo xã Bình Châu, huyện Xuyên
Mộc. Đang trình chủ trương quyết toán chi phí đầu tư dự án Nâng cấp đê Chu Hải
do thay đổi quy hoạch.
- Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
++ Các công trình vốn trung ương: Kế hoạch vốn năm 2019 là 13.106 triệu
đồng, khối lượng thi công từ đầu năm đến nay 2.000 triệu đồng, từ đầu năm đến
nay chưa giải ngân.
++ Các công trình vốn ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn năm 2019 là 307.150
triệu đồng, khối lượng thi công từ đầu năm đến nay 76.700 triệu đồng, giải ngân là
9.951 triệu đồng, đạt 3,2% kế hoạch vốn.
12. Công tác thanh tra, kiểm tra:
- Công tác thanh tra hành chính: Trong 4 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở
Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục hoàn thành báo cáo kết quả 03 cuộc thanh
kiểm tra trong năm 2018 (đến nay đã có báo cáo kết quả 02 cuộc kiểm tra: Kiểm
tra công tác quản lý, hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, và Kiểm tra
hoạt động của Trung tâm Khuyến nông; hiện đang tổng hợp báo cáo kết quả 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); đồng thời, đang
thực hiện 01 cuộc thanh tra đột xuất năm 2019 (Kiểm tra công tác quản lý tài
chính trong năm 2017 và 2018 tại Chi cục Phát triển nông thôn).
- Công tác thanh tra chuyên ngành: Trong tháng 4/2019, Thanh tra Sở Nông
nghiệp và PTNT đã thực hiện 05 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 37 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 14 đoàn thanh tra, kiểm tra
tại 194 cơ sở). Qua kiểm tra, có 03 trường hợp vi phạm, tăng 02 trường hợp so với
tháng trước (lũy kế 13 trường hợp vi phạm, trong đó có 10 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 35 triệu đồng (lũy kế 176 triệu đồng).
- Trong tháng 4/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và
giải quyết 04 đơn khiếu nại, tăng 01 đơn so với tháng trước (lũy kế đã tiếp nhận và
giải quyết 08 đơn đơn khiếu nại; và tiếp 01 lượt công dân để giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo).
13. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
- Trong 04 tháng đầu năm2019, 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 16/4/2019, xảy ra 41 vụ tai nạn làm 22
người chết, 16 người mất tích, 01 người bị thương, 06 phương tiên bị chìm, 02
phương tiện bị hỏng, cứu hộ thành công 05 vụ/13 người.
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- Đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-BCH và Kế hoạch số 46/KH-BCH
ngày 16/4/2019 về việc kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó phòng, chống thiên tai,
sự cố và tìm kiếm cứu nạn địa bàn tỉnh năm 2019 để triển khai thực hiện.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định Kế hoạch
sự cố tràn dầu cho cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, các công ty, cảng trên địa
bàn tỉnh.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Trong tháng 4/2019, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh
(ước) 643.275 triệu đồng, tăng 3,92% so cùng kỳ (lũy kế 4 tháng đầu năm
2.513.374 triệu đồng, tăng 3,66% so cùng kỳ, đạt 29,4% kế hoạch, chỉ tiêu kế
hoạch là 3,81%), trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 351.410 triệu đồng,
tăng 3,50% so cùng kỳ (lũy kế 1.399.739 triệu đồng, tăng 3,50% so cùng kỳ, đạt
29,7% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 3,50%); giá trị sản xuất ngành chăn nuôi
291.865 triệu đồng, tăng 4,43% so cùng kỳ (lũy kế 1.113.635 triệu đồng, tăng
3,87% so cùng kỳ, đạt 28,9% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,21%).
Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi không đạt kế hoạch là do:
Ngành chăn nuôi tháng 1 và nửa tháng 2 tăng trưởng cao (gần 5%) do nhu cầu
trong dịp tết nguyên đán tăng mạnh, giá cả có lợi, người chăn nuôi tăng cường sản
xuất và xuất bán sản phẩm. Tuy nhiên, từ giữa quý I đến nay do ảnh hưởng của
bệnh Dịch tả Châu Phi, LMLM, sán lá trên heo (bùng phát ở Miền Bắc) và gần
đây đã xảy ra dịch LMLM trên đàn heo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã dẫn
đến giá heo hơi giảm sâu (giảm hơn 10.000 đ/kg), thị trường tiêu thụ chậm, ảnh
hưởng nhiều đến tăng trưởng chăn nuôi heo trong cả quý I/2019; Mặt khác, giá thịt
bò thịt cũng đang xuống thấp kéo dài, nên chăn nuôi trâu bò trong hộ dân đứng lại,
không phát triển mạnh. Đồng thời, Công ty Anh Khải Ký phải tiến hành khắc phục
ô nhiễm môi trường, vì vậy đã giảm đàn trâu bò nuôi xuống; Bên cạnh đó, giá gà
thịt và trứng gia cầm cũng giảm đã ảnh hưởng đến tăng trưởng chăn nuôi gà và gia
cầm đẻ trứng. Đến tháng 4/2019, giá thịt heo đang có xu hướng tăng trở lại, giá gia
cầm thịt tiếp tục tăng, người chăn nuôi có lợi nhuân và xuất bán nhiều hơn nên giá
trị sản xuất chăn nuôi trong tháng tăng cao hơn so với kế hoạch (tăng 4,43% cao
hơn kế hoạch tăng 4,21%). Tuy nhiên, tính lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2019, giá
trị sản xuất của ngành chăn nuôi có sự tăng trưởng nhưng không đạt so kế hoạch
(tăng 3,87% thấp hơn kế hoạch tăng 4,21%).
- Giá trị sản xuất ngành thủy sản theo giá so sánh (ước) 800.365 triệu đồng,
tăng 4,25% so cùng kỳ (lũy kế 4 tháng đầu năm 3.449.590 triệu đồng, tăng 4,22%
so cùng kỳ, đạt 32% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,21%), trong đó: Giá trị khai
thác 715.982 triệu đồng, tăng 4,23% so cùng kỳ (lũy kế 3.112.059 triệu đồng, tăng
4,20% so cùng kỳ, đạt 32% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,18%); giá trị nuôi
trồng 84.383 triệu đồng, tăng 4,46% so cùng kỳ (lũy kế 337.531 triệu đồng, tăng
4,45% so cùng kỳ, đạt 32,4% kế hoạch, chỉ tiêu kế hoạch là 4,44%).
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- Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp theo giá so sánh (ước) 6.635 triệu đồng,
tăng 1,21% so cùng kỳ (lũy kế 4 tháng đầu năm 24.680 triệu đồng, tăng 1,20%
cùng kỳ, đạt 33,1% 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;
công tác thủy nông được đảm bảo, không xảy ra hạn hán, thiếu nước tưới cho cây
trồng trên diện rộng trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019; Tình hình dịch bệnh
LMLM trên đàn heo tại Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc, Bà Rịa đã được khống
chế, đến nay không phát sinh ổ dịch mới. Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ
đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung
thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống kịp thời, không để dịch bệnh lây
lan trên diện rộng; Trong tháng có xảy ra hiện tượng cá lồng bè chết tại khu vực
Sông Rạng, đã kịp thời hướng dẫn khắc phục nên không gây thiệt hại lớn cho
người dân.
- 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; không có sự cố về an toàn thực phẩm nông, lâm,
thủy sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.
- Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp đối mặt với một số khó khăn, thách thức:
+ Giá cả một số loại nông sản có xu hướng giảm thấp: Cây hồ tiêu hiện 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; giá cả thịt
heo tuy có xu hướng tăng trở lại từ cuối tháng 3 đến nay nhưng vẫn còn ở mức thấp,
giá trứng gia cầm vẫn đang có xu hướng giảm thấp.
+ Tình thời tiết hiện nay diễn biến bất thường, nhiệt độ ngày đêm biến động
lớn,tình trạng nắng nóng kéo dài, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh
nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi như: LMLM trên đàn heo, bệnh Dịch tả heo
Châu Phi và sán lá trên heo, bệnh khảm lá virus trên khoai mì, bệnh chết chậm, chết
nhanh trên tiêu, bệnh đốm trắng trên tôm nuôi, tình trạng cá lồng bè chết tại các khu
vực nuôi,…
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Phần thứ hai
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5/2019

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 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 tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc
trọng tâm trong tháng 5/2019 như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch diện tích còn lại của vụ Đông Xuân 2018 2019, thực hiện xuống giống vụ Hè Thu 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; Tiếp tục chủ trì, phối hợp với
các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp phù hợp khắc phục
tình trạng trễ vụ để khuyến cáo bà con nông dân triển khai thực hiện nhằm đảm
bảo lịch thời vụ sản xuất trồng trọt, công tác điều tiết nước tưới,…
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 hỗ trợ cho sản xuất vụ Hè Thu 2019. Đồng thời, có phương án phòng chống
hạn hán, không để xảy ra thiếu nước trong những ngày cuối mùa khô.
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, trong đó cần tiếp tục tập trung
khống chế dịch LMLM trên đàn heo tại các địa phương, không để phát sinh thêm ổ
dịch mới, đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với
bệnh Dịch tả heo Châu Phi, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn không cho
dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh; 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 trên đàn gia
súc, gia cầm đợt 1/2019; Tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở giết mổ gia
súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở chấm dứt hoạt động tại thành phố
Vũng Tàu; 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. Phối hợp với các địa phương xây dựng Kế hoạch
triển khai thực hiện Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt Đề án di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm
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ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiểm môi trường giai đoạn 2019 - 2021, định hướng
đến năm 2025.
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, khai thác cây rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật
hoang dã và xây dựng trái phép trong lâm phần; Kiểm tra, thực hiện tốt công tác
phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là
những ngày cuối mùa khô.
Các Ban quản lý rừng hoàn thành công tác chuẩn bị để thực hiện kế hoạch
trồng rừng, thực hiện xuống giống ngay từ đầu mùa mưa 2019; Các đơn vị, địa
phương chuẩn bị thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ” trong
tháng 5/2019.
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.
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; Tiếp tục triển khai thực hiện các 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, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp tàu cá khai thác vi phạm
vùng biển nước ngoài.
Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
tình hình 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 khuyến cáo người dân các
biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu dịch bệnh, nâng cao năng suất nuôi trồng;
Thường xuyên thực hiện công tác giám sát, lấy mẫu nước để quan trắc và cảnh báo
môi trường các vùng nuôi; Tiếp tục phối hợp với các Sở ngành, địa phương thực
hiện công tác sắp xếp di dời lồng bè vào vùng quy hoạch trên trên địa bàn tỉnh
theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
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,
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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; Tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ
các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã sản xuất nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn
tỉnh tham gia các Hội chợ, hội nghị, triển lãm xúc tiến thương trong và ngoài tỉnh;
Theo dõi, tổng hợp thông tin về sản lượng, kim ngạch xuất khẩu của các cơ sở chế
biến và đánh giá tỉnh hình phát triển lĩnh vực chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh.
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 sạch 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;
Triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sách và
vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2019 - 2020 ngay sau khi được UBND
tỉnh phê duyệt.
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 triển khai ngay kế
hoạch thực hiện năm 2019 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo thời vụ
sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2019.
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 khẩn trương hoàn
thành Kế hoạch và tập trung thực hiện công tác giải tỏa đăng đáy trên địa bàn tỉnh.
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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; Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại
các địa phương năm 2019; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị
định 160/2018/NĐ-CP; Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định Kế
hoạch sự cố tràn dầu cho cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, các công ty, cảng
trên địa bàn tỉnh.
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; Rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công
chức theo chức danh.
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, nhất là các đầu việc có
mốc thời gian phải hoàn thành trong quý 2/2019 nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm
vụ theo đúng thời gian quy định. 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 4 và 4 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Bộ Nông
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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