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BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong tháng 01
và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 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.
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
và muối trong tháng 01 năm 2019 như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 01
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 18/01/2019,
diện tích cây hành năm đã xuống giống là 7.018 ha, đạt 58% kế hoạch vụ, gồm:
Lúa 5.149 ha, bắp 403 ha, rau các loại 812 ha, đậu các loại 145 ha, cây công
nghiệp ngắn ngày 1173 ha,...
- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 01 (ước): Mủ cao su 1.462
tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ; trái cây các loại 5.812 tấn, tăng 18,2% so cùng kỳ.
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 4.316 ha lúa Đông Xuân 20182019, đạt 69,8% kế hoạch. Trữ lượng nước trong 15 hồ chứa tại thời điểm ngày
15/01/2019 là 185,43 triệu m3, đạt 60,1% dung tích thiết kế và bằng 94,8% so
cùng kỳ (riêng trữ lượng nước tại hồ sông Ray là 123,06 triệu m3, đạt 57,1% dung
tích thiết kế và bằng 95,2% 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 đoạn mạ - đẻ nhánh có các đối tượng
dịch hại chính là bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn 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 nuôi trái lớn, có bệnh chết
chậm, chết nhanh, tuyến trùng, rệp sáp gây hại2; cây cà phê đang ở giai đoạn kết
thúc 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 gây hại trên bưởi; vàng lá, chổi rồng
gây hại khoai mì; chổi rồng gây hại 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,
xây dựng lịch gieo sạ đồng loạt, tập trung; 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 418.350 con, tăng 3,4% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm
5.136.128 con, bằng 100% so cùng kỳ (gồm: 3.389.186 con gà và 1.746.942 con
vịt); tổng đàn trâu bò 48.382 con, tăng 9,9% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 122.632
con, tăng 5,6% so cùng kỳ.
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Diện tích nhiễm bọ trĩ cao nhất trong tháng là 21 ha, mật số 500-1.000 con/m2 tại Đất Đỏ; diện tích nhiễm sâu
cuốn lá nhỏ cao nhất trong tháng là 9,5 ha, mật số 3-7 con/m2 tại Bà Rịa và Đất Đỏ; diện tích nhiễm đạo ôn lá 09 ha,
tỷ lệ 5-10% tại Bả Rịa và Châu Đức.
2

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 111,5 ha, tỷ lệ 1-4%, cá biệt có 50 ha tỷ lệ 4-8%, tại Châu Đức, Xuyên Mộc và Phú Mỹ;
diện tích nhiễm tuyến trùng cao nhất trong tháng 20 ha, tỷ lệ 4-8% tại Xuyên Mộc; diện tích nhiễm rệp sáp 10 ha, tỷ
lệ 1-3% tại Châu Đức và Xuyên Mộc.
3

Diện tích nhiễm bọ xít muỗi cao nhất trong tháng 15 ha, tỷ lệ 1-3% tại Phú Mỹ, Châu Đức và Xuyên Mộc; diện
tích nhiệm bệnh thán thư cao nhất trong tháng 23 ha, tỷ lệ 1-3%, tại Phú Mỹ, Châu Đức và Xuyên Mộc.
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- Sản phẩm chăn nuôi trong tháng 01/2019:
+ Sản lượng thịt hơi các loại là 10.143 tấn, tăng 4,3% so cùng kỳ, trong đó:
Thịt heo 6.410 tấn, tăng 5,1%; thịt trâu, bò 637 tấn, tăng 6,9%; thịt gia cầm 2.498
tấn, tăng 1,3%; thịt dê cừu 598 tấn, tăng 6,2%.
+ Trứng gia cầm 16.132.000 quả, bằng 100% so cùng kỳ; sữa tươi 78 tấn,
tăng bằng 100% 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 01/2019: Tổng số lượng trâu bò hiện còn tại
Công ty trong năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 3.532 con bào và 211 con trâu.
2.2. Công tác thú y:
- Trong tháng 01/2019, trên đàn gia súc, có xảy ra các loại bệnh thông
thường như: E.coli (215 con heo mắc bệnh, chết 15 con), viêm phổi (285 con heo
mắc bệnh, chết 20 con),… nhưng không phát dịch bệnh lớn; trên đàn gia cầm,
không xảy ra dịch bệnh.
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; chuẩn bị triển khai công tác tiêu
độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật đợt Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi 2019; 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 thẩm định điều kiện vệ sinh thú y tái lập đàn gia cầm cho 06
lượt trang trại; cấp 01 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, 03
chứng chỉ hành nghề thú y.
- Thực hiện xét nghiệm 122 mẫu huyết thanh gà để kiểm tra kháng thể
kháng vi rút Niu-cát-xơn phục vụ Dự án Khuyến nông Trương ương “Xây dựng
mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu”.
3. Lâm nghiệp:
3.1. Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: Trong tháng 01/2019, Các
Ban quản lý rừng tiếp tục thực hiện khối lượng chuyển tiếp năm 2018, gồm:
Khoán bảo vệ 829 ha rừng, khoanh nuôi phục hồi 664 ha rừng. Đồng thời, đang
tiến hành khảo sát để lập thiết kế dự toán trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ 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, 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, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới. Từ đầu mùa khô
2018 - 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra cháy rừng.
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- 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 01/2019, Chi cục Kiểm lâm
đã phối hợp với các chủ rừng, các cơ quan chức năng tổ chức 26 đợt tuần tra, truy
quét với 286 người tham gia, qua tuần tra đã phát hiện 16 vụ vi phạm, tăng 14 vụ
so tháng trước và tăng 05 vụ so cùng kỳ, các vụ vi phạm xảy ra chủ yếu trên địa
bàn huyện Xuyên Mộc với 12/16 vụ (trong đó: 12 vụ tại Xuyên Mộc, 01 vụ tại
Vũng Tàu, 01 vụ tại Phú Mỹ, 01 vụ tại Bà Rịa và 1 vụ tại Châu Đức), các hành vi
vi phạm chủ yếu là: Đốn hạ cây rừng trái phép (08 vụ), vận chuyển buôn bán lâm
sản trái phép (06 vụ), quản lý động vật hoang dã trái phép (01 vụ) và vi phạm khác
(01 vụ), đã tịch thu 2,38 m3 gỗ tròn, 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 01/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 06 tàu cá, tổng số tàu cá hiện
nay là 5.874 chiếc, công suất 1.425.434 CV (trong đó 3.130 chiếc có công suất
trên 90CV, chiếm 53,3%). Sản lượng khai thác trong tháng 29.388 tấn, tăng 12,6%
so cùng kỳ. Trong tháng, tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên
truyền vận động thành lập tổ đoàn kết trên biển, đồng thời kiện toàn lại số phương
tiện và thành viên tham gia của các tổ (tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 343 tổ
đội đoàn kết trên biển với 2.331 tàu cá, tổng số 2.145 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 thác4.
- 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: Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt đóng mới 13 tàu khai thác vỏ
composite, trong đó có 01 tàu đang thi công đóng mới.
- 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 trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 để triển khai thực hiện.
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Đăng ký sang tên cho 39 trường hợp; thay máy cho 07 trường hợp; cấp sổ danh bạ thuyền viên cho 48 trường hợp;
cấp 553 giấy chứng nhận an toàn tàu cá; cấp 48 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; cấp lại 18 giấy chứng nhận đăng
ký tàu cá; cấp 131 giấy phép khai thác thủy sản; gia hạn 461 giấy phép khai thác thủy sản; cấp lại 03 giấy phép khai
thác thủy sản; cấp 171 giấy chứng nhận và xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác cho các doanh nghiệp.
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, 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 được ngân hàng thương mại ký hợp đồng cho vay vốn. 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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4.2. Nuôi trồng thủy sản:
- Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 01/2019 là 6.244,9 ha (trong đó:
Nuôi quảng canh 711,2 ha, nuôi quảng canh cải tiến 5.174 ha, nuôi bán công
nghiệp 127 ha, nuôi công nghiệp 232,7 ha), chia ra: 1.844,9 ha nuôi nước ngọt và
4.400 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.343
tấn, bằng 98,6% so cùng kỳ. 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 tháng 01/2019, trên động vật thủy sna3
không xảy ra dịnh bệnh lớn.
- Đã xây dựng Kế hoạch lấy mẫu nước quan trắc chất lượng nước và cảnh
báo môi trường vùng nuôi trồng thủy năm 2019 để triển khai thực hiện.
- Trong tháng 01/2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm dịch
động vật thủy sản xuất tỉnh 70.700.000 con ấu trùng tôm, 195.500.000 con tôm
giống.
5. Diêm nghiệp:
Tổng diện tích sản xuất muối trên địa bàn tỉnh là 713,9 ha. Diện tích đang
sản xuất niên vụ 2018 - 2019 là 50 ha (trong đó có 15 ha sản xuất muối sạch theo
phương thức trải bạt). Đến nay, bà con diêm dân mới thu hoạch được 70 tấn (do
trong tháng 1/2019, thời tiết đầu vụ có những cơn mưa và không khí lạnh đã ảnh
hưởng đến tình hình sản xuất muối của người dân, nhất là những diện tích sản
xuất muối trên nền đất truyền thống nên năng suất, sn3 lượng muối thu hoạch
trong tháng không cao).
6. Công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản,
thủy sản:
- 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 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội mùa xuân năm
2019. Đồng thời, cử cán bộ tham Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tại
Quyết định số 59/QĐ-BCĐLNANTP ngày 18/01/2019 về việc kiểm tra các cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân
năm 2019, dự kiến thời gian kiểm tra từ 15/01/2019 đến ngày 25/3/2019.
- Trong tháng 01/2019, 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 việc
kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo Thông tư
số 45/2014/TT-BNNPTNT tại 20 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp,
sản phẩm nông sản và thủy sản, kết quả có 19 cơ sở đạt loại B và 01 cơ sở không
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Trong tháng 01/2019, 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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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-SNN-QLCL 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 17 mẫu để giám sát an toàn thực phẩm (các chỉ tiêu
phân tích gồm: thuốc BVTV; Trichlorfon, Levamisole, Chloramphenicol, màu
công nghiệp, hàn the, natri benzoat; độc tố nấm Aflatoxin), 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 113 tấn rau,
quả các loại và cấp 23 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
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 27.024 con
heo thịt, 3.058 con trâu bò thịt, 155.876 con gia cầm thịt; kiểm dịch động vật
59.299 con heo thịt, 2.267 con trâu bò thịt, 1.538.838 con gà thịt, 81.592 con vịt
thịt,…; phúc kiểm 3.606 con heo thịt, 279 con trâu bò thịt, 3.500 con gà thịt, 4.900
con vịt thịt,…; Xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động giết mổ, buôn
bán vận chuyển động vật trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện; 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.
7. Hoạt động khuyến nông - khuyến ngư:
- Trong tháng 01/2019, Trung tâm Khuyến nông đang tiếp tục theo dõi,
thăm điểm và huogn71 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.
8. Công tác cấp nước sinh hoạt:
- Trong tháng 01/2019, 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 776 bộ đồng hồ nước, đạt 15,5% kế
hoạch và cung cấp 824.000 m3 nước, đạt 8,4% kế hoạch. Trung tâm đã chuẩn bị
đầy đủ vật tư dự phòng và xây dựng phương án để 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 sắp tới.
- Tính đến ngày 17/01/2019, trên địa bàn các xã do Trung tâm Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ có 62.863/83.902 hộ dân nông thôn đã sử
dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 74,92%.
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9. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các
chương trình, đề án, dự án của tỉnh:
Trong tháng 01/2019, 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).
10. Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
- Trong tháng 01/2019, 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 đồng7.
+ 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 đồng8.
11. Công tác thanh tra, kiểm tra:
- Công tác thanh tra chuyên ngành: Trong tháng 01/2019, Thanh tra Sở
Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện 03 đợt thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 28
lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản các loại, phương
tiện đánh bắt thủy sảnn trên địa bàn tỉnh và lấy 06 mẫu sản phẩm, thực phẩm các
loại để kiểm tra chất lượng. Qua kiểm tra, có 07 trường hợp vi phạm trong lĩnh
vực nông nghiệp (gồm: 01 trường hợp trong lĩnh vực thủy sản và 05 trường hợp
trong lĩnh vực nông nghiệp), đã xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 112 triệu
đồng.
- Trong tháng 01/2019, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và
giải quyết 01 đơn khiếu nại.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Trong tháng 01/2019, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá so sánh
(ước) 738.656 triệu đồng, tăng 4,48% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch là 3,81%),
trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt 392.935 triệu đồng, tăng 3,50% so cùng
kỳ (chỉ tiêu kế hoạch là 3,50%); giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 345.721 triệu
đồng, tăng 5,62% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch là 4,21%).

7

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.
8

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 sản xuất ngành thủy sản theo giá so sánh (ước) 904.138 triệu đồng,
tăng 4,85% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch là 4,21%), trong đó: Giá trị khai thác
860.934 triệu đồng, tăng 4,92% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch là 4,18%); giá trị
nuôi trồng 43.204 triệu đồng, tăng 3,51% so cùng kỳ (chỉ tiêu kế hoạch là 4,44%).
- Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp theo giá so sánh (ước) 6.152 triệu đồng,
tăng 1,22% so cùng kỳ (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, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi.
- 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 và đang triển khai thực hiện tốt Kế
hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội mùa
xuân năm 2019 sắp tới.
Phần thứ hai
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02 NĂM 2019

Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc
trọng tâm trong tháng 02 năm 2019 như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất 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, nhất là trong dịp
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 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, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
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; 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; 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, nhất là trong dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
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
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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, nhất là trong dịp Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2018 (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số
12512/UBND-VP ngày 05/12/2018).
Các Ban quản lý rừng hoàn thành hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm
sinh (trồng mới, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng) năm 2019 để trình UBND
tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.
6. Trung tâm Khuyến nông duy trì hoạt động sản xuất cây, con giống 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; phối hợp với các địa phương, Ban quản lý các
cảng cá, khu neo đậu tổ chức, sắp xếp cho bà con ngư dân neo đậu tàu cá trong dịp
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; 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;
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 khu quy hoạch trên sông Chà Và.
9. 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; tiếp tục phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng
tăng cường công tác kiểm tra phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; ổn định hoạt động sản xuất muối
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Các đơn vị: Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
Thủy sản, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật tăng cường công tác phối hợp thanh kiểm tra chất lượng, an toàn
thực phẩm nông lâm sản trên địa bàn tỉnh để ngăn ngừa tình trạng ngộ độc thực
phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
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10. 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; đẩy mạnh công tác hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp,…
tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; 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.
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, nhất là
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; 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.
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; đối với các công trình đang thi
công, yêu cầu các nhà thầu tổ chức trực tại công trường, đảm bảo an toàn công
trình trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
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 xây dựng kế hoạch
thực hiện năm 2019 để trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.
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, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; 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.
15. 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.
16. Các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các nội dung để triển khai các hoạt động
cho cán bộ, công chức, viên chức đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 “Vui tươi,
Làm mạnh, An toàn, Tiết kiệm” theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản
số 425/UBND-VP ngày 16/01/2018. Đồng thời, tổ trực theo dõi và báo cáo nhanh
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tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo đúng nội dung và thời gian quy định
tại Văn bản số 245/SNN-KHTC ngày 21/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong
tháng 01 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 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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