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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:              /BC-SNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Bằng, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác 9 tháng năm 2021, 

Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 

  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/02/2021 của Chính phủ về 

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021.  

Ngay từ đầu năm 2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức triển khai các Nghị quyết, Quyết định 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 và giai đoạn 2021 – 2025 như: Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/02/2021 

của Chính phủ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 

02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 51/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 

của HĐND tỉnh Cao Bằng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh 

Cao Bằng; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Quyết định số 

2669/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021; Kế hoạch số 

175/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021 -2025. 

Để cụ thể hoá các hoạt động của ngành, Sở đã ban hành Chương trình số 

285/CTr-SNN, ngày 26/02/2021 về Chương trình công tác năm 2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 76/KH-SNN về thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP; Phương án sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ngành 

Nông nghiệp và PTNT như sau: 

- Chỉ đạo các địa phương quan tâm chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ 

Đông xuân 2020 - 2021 và gieo trồng vụ Hè Thu 2021. Đảm bảo cây trồng sinh 

trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Rà 

soát, dự báo tình hình sâu hại trong thời gian sắp tới để kịp thời có phương án 

đối phó, loại trừ. Rà soát diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng 



2 

 

kém hiệu quả để chuyển đổi sang cây trồng khác cho năng suất và hiệu quả kinh tế 

cao hơn. Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp bị hạn hán đặc biệt là diện tích đấy 

trồng lúa, hướng dẫn địa phương chuyển đổi sang trồng cây trồng khác có khả năng 

chịu hạn tốt hơn. 

- Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu 

phi, viêm da nổi cục và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cho đàn vật 

nuôi trên địa bàn tỉnh;  phát triển đàn lợn nái giống, hướng dẫn tái đàn lợn đảm 

bảo an toàn sinh học; Chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các Đề án, Dự án trọng tâm của ngành như 

Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Đề án nông nghiệp thông minh; các dự án 

thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Tham mưu Chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch đảm bảo nước 

tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021 và vụ mùa 2021; thường 

xuyên theo dõi, diễn biến về thời tiết và kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa, 

sông, suối, khe lạch để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp; Chỉ đạo các Chủ đầu 

tư khẩn trương xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình, công trình xây 

dựng mới, sửa chữa nâng cấp đúng tiến độ để sớm đưa vào khai thác sử dụng, 

phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Thực hiện công tác trực ban PCTT và các nhiệm vụ của Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Rà soát hiện trạng mạng lưới cảnh 

báo thiên tai của tỉnh. Chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng 

chống thiên tai, hỗ trợ, giảm nhẹ tốt thất thiên tai, bố trí ổn định dân cư trên địa 

bàn tỉnh. 

- Kiểm tra về sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón tại các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng thời chỉ đạo các cơ sở, địa phương cung 

ứng đầy đủ kịp thời các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y 

…, phục vụ sản xuất.  

- Xây dựng dự thảo các Nghị quyết: Nghị quyết về chủ trương chuyển loại 

rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2021; Nghị quyết về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2021; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Hướng 

dẫn thực hiện Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển 

nông lâm nghiệp, Kế hoạch Phát triển cây lê tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 

2025; Kế hoạch phát triển cây Dẻ Trùng Khánh giai đoạn 2021 – 2025. 

- Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, 

tăng cường công tác bảo vệ rừng, xử lý vi phạm, phòng chống cháy rừng. Đôn 

đốc các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

Tình hình sản xuất hai vụ Đông xuân cũng như vụ Mùa của tỉnh gặp nhiều 

khó khăn do thời tiết diễn ra không thuận lợi, thường xuyên sảy ra mưa đá, lũ 

lụt, đầu vụ Mùa xảy ra hạn hán cục bộ ở một số địa phương, tuy nhiên với việc 
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áp dụng các giống mới vào sản xuất, chủ động thực hiện đúng theo kịch bản xác 

định tăng trưởng trong điều kiện COVID là tăng năng suất cây trồng nên diện 

tích gieo trồng, năng suất và sản lượng của một số cây trồng chính năm nay tăng 

so với cùng kỳ năm 2020.  

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chính như sau: 

- Tỷ lệ che phủ rừng 55,69/56,54 đạt 98,4% KH; so với cùng kỳ 2020 đạt 

100,7%. 

- Số xã công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới 0/5 xã, (các xã đạt chuẩn 

nông thôn mới đến cuối năm mới đánh giá, cả năm đạt 5/5 xã đạt 100% KH); so 

với cùng kỳ 2020 đạt 100%. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh: 91/91% đạt 100% 

KH; so với cùng kỳ 2020 đạt 101%. 

- Tỷ lệ số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà được 673/2.600  

hộ đạt 25,88% so với KH năm %. 

Kết quả cụ thể từng lĩnh vực như sau: 

1. Trồng trọt, bảo vệ thực vật 

1.1 Kết quả sản xuất: 

Ngay từ đầu vụ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức phối hợp với các địa 

phương chủ động  bám sát cơ cở; xây dựng phương án sản xuất, ban hành các 

văn bản chỉ đạo sản xuất như: khung thời vụ, cơ cấu giống cây trồng; chăm sóc 

cây trồng và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời. Trong sản xuất 9 tháng đầu năm 

sản lượng lương thực cây có hạt đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên một số 

cây trồng một số cây trồng như: Mía, thuốc lá, sắn, đỗ tương, lạc... không đạt do 

đầu vụ Đông – Xuân thời tiết bất thường rét đậm rét hại khô hạn kéo dài ảnh 

hưởng đến sản xuất; giá cả thị trường thu mua thấp, lực lượng trong độ tuổi lao 

động chuyển sang làm dịch vụ, công nhân cho các nhà máy, công ty.  

* Kết quả sản xuất một số loại cây trồng chính vụ mùa như sau: 

- Cây lúa mùa: Diện tích gieo trồng 24.884,3ha/26.095,3ha, đạt 95,3%KH 

(trong đó: lúa mùa sớm đang giai đoạn trỗ bông - chín, lúa mùa chính vụ đang 

giai đoạn đứng cái - chín sáp, lúa mùa muộn đang giai đoạn đẻ nhánh - đứng 

cái); 

- Cây ngô hè thu: Đã trồng được khoảng 12.754,4/13.840,5ha, đạt 

92,2%KH. Đang tiếp rục trồng; 

- Cây sắn: Trồng được 1.924,5ha/2.334 ha, đạt 82,5% KH, bằng 86,2% so 

với cùng kỳ đang giai đoạn phát triển thân củ; 

- Cây dong riềng: Trồng được 350,3 ha/350 ha, đạt 101% KH, bằng 

100,5% so với cùng kỳ. Đang trong giai đoạn tích lũy tinh bột; 

- Cây đỗ tương hè: Trồng được khoảng 1.314,9 ha/2.361,8 ha, đạt 55,7% 

KH. Đang tiếp tục trồng 
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- Cây lạc hè thu: Trồng được 1.200,5 ha/1767,6 ha, đạt 67,9% KH. Đang 

tiếp tục trồng 

- Cây mía: Trồng được 2.648,12 ha/2.993,4 ha, đạt 88,5% KH, bằng 

89,8% so với cùng kỳ đang giai đoạn vươn lóng - tích lũy đường. 

- Cây thạch đen: Trồng được 429,8 ha/350 ha, đạt 122,8% KH, bằng 

97,5% so với cùng kỳ. Đang trong giai đoạn thu hoạch. 

- Cây ăn quả (cam, quýt): Diện tích gieo trồng 437ha, đang trong giai 

đoạn quả non. 

* Kết quả ước thực hiện các loại cây trồng chính năm 2021: 

 (Chi tiết tại biểu kèm theo) 

1.2. Tình hình sâu hại:  

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình thời tiết có mưa, nắng xen kẽ tạo điều 

kiện cho sâu hại cây trồng phát triển và xảy ra ở tất các các huyện, thành phố 

như sâu đục thân, bọ xít dài, bệnh đạo ôn lá... trên cây lúa; Sâu keo mùa thu trên 

cây ngô...trước tình hình đo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển 

khai các biện pháp để diệt trừ, tăng cường công tác chỉ đạo chặt chẽ ở giai đoạn 

chăm sóc, khuyến cáo kịp thời ngăn chặn sâu bệnh và hướng dẫn sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật có hiệu quả, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, theo dõi, ngăn chặn không để sâu bệnh lây lan trên diện rộng.  

2. Công tác Chăn nuôi, thú y 

2.1. Tổng đàn gia súc, gia cầm 

Tổng đàn gia súc, gia cầm đến tháng 9/2021 như sau:  

+ Đàn trâu có 101.837 con/104.031 con, đạt 97,89% so với kế hoạch; 

bằng 100,11% so với thời điểm 01/7/2020 (tăng 0,11% hay tăng 113 con); số 

con xuất chuồng là 3.740 con bằng 105,32% so với cùng kỳ năm trước (tăng 

5,32% hay tăng 189 con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 919,26 tấn, so với 

cùng kỳnăm trước bằng 103% (tăng3% hay tăng 26,75 tấn). Đàn trâu tăng so với 

cùng thời điểm năm trước là do chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều 

chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để 

đầu tư mở rộng chuồng trại, mua giống, thức ăn và phòng trừ dịch bệnh. Đồng 

thời đầu ra và giá cả ổn định cũng khiến tổng đàn và sản lượng xuất chuồng của  

đàn trâu tăng. 

+ Đàn bò có 109.086 con/115.303 con, đạt 94,60% so với kế hoạch; so 

với thời điểm 01/7/2020 bằng99,55% (giảm 0,45% hay giảm 491 con). Số con 

xuất chuồng là 5.255 con, so với 6 tháng đầu năm 2020 bằng 106,7% (tăng 6,7% 

hay tăng 330 con). Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.095,99 tấn, so với năm 

trước bằng 107,13% (tăng 7,13% hay tăng 72,9 tấn). Tổng đàn bò giảm do bệnh 

viêm da nổi cục đang diễn biến khá phức tạp, thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện 

thuận lợi cho các loại côn trùng sinh sôi, phát triển và đây là nguồn lây truyền, 

phát tán mầm bệnh, do đó nhiều hộ gia đình có bò nhiễm bệnh hoặc chết vì bệnh 
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chưa dám tái đàn. Các hộ gia đình chăn nuôi bò do lo ngại dịch bệnh nên xuất 

bán bò làm cho sản lượng xuất chuồng của bò tăng cao. 

+ Đàn lợn có 293.398 con/311.060 con, đạt 94,32% so với kế hoạch. So 

với thời điểm 01/7/2020 bằng 109,91% (tăng 9,91% hay tăng 26.457con). Trong 

đó: lợn thịt có 213.674 con, bằng 102,46% (tăng 2,46% hay tăng 5.138con); lợn 

nái có 37.340 con, bằng 117,59% (tăng 17,59% hay tăng 5.585 con); lợn nái đẻ 

là 28.722 con, bằng 131,87% (tăng 31,87% hay tăng 6.942 con); lợn con chưa 

tách mẹ là 42.146 con, bằng 159,05% (tăng 59,05% hay tăng 15.648 con) so với 

cùng thời điểm năm trước.Số lợn thịt xuất chuồng đạt 176.309 con, so với cùng 

kỳ năm trước bằng 102,36% (tăng 2,36% hay tăng 4.068 con); Sản lượng thịt 

hơi xuất chuồng đạt 13.315,01tấn, so với cùng kỳ năm trước bằng 103,8% (tăng 

3,8% hay tăng 487,48 tấn).  

+ Đàn gia cầm có 3.015,14 nghìn con/2.859.000 con, đạt 105,46% so với 

kế hoạch. So với thời điểm 01/7/2020 bằng 103,11% (tăng 3,11% hay tăng 90,9 

nghìn con); Gia cầm đẻ trứng trong tổng đàn gia cầm là 658,14 nghìn con, bằng 

101,62% (tăng 1,62% hay tăng 10,52 nghìn con) so với cùng thời điểm năm 

trước; Số con gia cầm giết bán là 1.527,88 nghìn con, so với cùng kỳ năm trước 

bằng 101,41% (tăng 1,41% hay tăng 21,27 nghìn con). Sản lượng thịt hơi gia 

cầm xuất chuồng đạt 3.039,64 tấn, so với cùng kỳ năm trước bằng 101,89% 

(tăng 1,89% hay tăng 56,51 tấn),sản lượng trứng gia cầmđạt 19.610,95nghìn 

quả, so với cùng kỳ năm 2020 bằng 104,02% (tăng 4,02% hay tăng 758,6 nghìn 

quả) 

+ Đàn dê có 23.290 con/7.180 con, đạt 324,3%  so với kế hoạch. so với 

cùng thời điểm năm trước bằng 89,3% (giảm 10,7% hay hay giảm 2.791 con). 

Số con xuất chuống là 5.378 con, bằng 82,78% (giảm 17,22% hay giảm 1.119 

con), sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 115,48 tấn, bằng 78,1% (giảm 21,9% hay 

giảm 32,39 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Những năm gần đây đàn dê có xu 

hướng giảm do giá cả đầu ra thấp, không mang lại giá trị kinh tế cao nên nhiều 

hộ dân xuất bán và không tái đàn. 

2.2. Công tác di dời chuồng trại 

Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 727/KH-UBND 

ngày 31/3/2021 về Kế hoạch di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, các 

huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và giao chỉ tiêu cho các xã. 

- Kế hoạch: 2.600 hộ .  

- Kết quả: Thực hiện di dời được 673/2.600  hộ đạt 25,88% so với KH năm. 

2.3 Tình hình dịch bệnh 

+ Bệnh Viêm da nổi cục: Trong thời gian đầu năm bệnh VDNC chỉ xảy ra 

lẻ tẻ tại một số địa phương. Tuy nhiên, do chưa có vắc xin tiêm phòng nên từ 

cuối tháng 4/2021 dịch bệnh bắt đầu phát sinh và lây lan mạnh trong tháng 6-

7/2021 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau khi đưa văc xin Lumpyvac 

vào triển khai tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn trâu bò, dịch bệnh có 
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chiều hướng giảm dần, số lượng gia súc mắc bệnh đã giảm nhiều so với tháng 

6/2021. 

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên toàn tỉnh đã có 10.079 con trâu, bò 

mắc bệnh Viêm da nổi cục (trong đó 73 con trâu, 10.006 con bò), chết 757 con 

gia súc của 5.265 hộ, tại 755 thôn/xóm, thuộc 140 xã/phường/thị trấn ở 10 

huyện, Thành phố (Số liệu tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/9/2021).  

Trong tháng 9/2021, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò không phát sinh ổ 

dịch mới mà chỉ xảy ra rải rác tại các địa phương với tổng số 617 con trâu bò mắc 

bệnh, chết 126 con. So với tháng trước đã giảm nhiều về số lượng gia súc mắc bệnh 

(giảm 2.416 con).  Hiện nay, trên toàn tỉnh đã có 129 xã/thị trấn dịch bệnh đã qua 

21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh, còn 11 ổ dịch tại 04 huyện chưa qua 

21 ngày. 

+ Ngoài ra, bệnh Tụ huyết trùng xảy ra rải rác tại các huyện với tổng số 

gia súc mắc bệnh 293 con, chết 71 con. 

- Đối với đàn lợn:  

+ Trong thời gian đầu năm 2021, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

tỉnh xảy ra rải rác tại các địa phương; Tuy nhiên, dịch bệnh phát sinh và lây lan 

mạnh vào thời điểm cuối tháng 6, tháng 7, tháng 8/2021; nhiều ổ dịch tái phát 

trở lại sau khi đã qua 21 ngày không có ca bệnh mới phát sinh. Nhất là trong 03 

tháng gần đây dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Tính 

từ 01/01/2021 đến ngày 14/9/2021 trên địa bàn tỉnh đã có 1.335 hộ/319 xóm/105 

xã/phường/trị trấn/10 huyện, thành phố có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

buộc phải tiêu hủy với tổng số 6.885 con lợn các loại/350.501 kg. Hiện nay, dịch 

bệnh vẫn đang lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức tái đàn, phát triển sản xuất ngành chăn 

nuôi và đời sống của nhân dân. 

Trong tháng 9/2021, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 2.721 con các loại. So 

với tháng trước số lợn mắc bệnh và buộc tiêu hủy tăng 1.245 con. Đến thời điểm 

báo cáo, trên toàn tỉnh đã có 37/105 xã, phường, thị trấn đã qua 21 ngày không 

có ca bệnh mới phát sinh; còn 68 xã, phường, thị trấn chưa qua 21 ngày.  

+ Bệnh Tụ huyết trùng xảy ra rải rác tại các địa phương gây mắc 526 con, 

chết 129 con, tuy nhiên hiện nay vẫn được kiểm soát tốt. 

- Đối với đàn gia cầm:  

Trong năm 2021, trên toàn tỉnh xảy ra 02 ổ dịch CGC, cụ thể: Dịch Cúm 

gia cầm thể độc lực cao type A/H5N8 đã xảy ra trên đàn gia cầm tại Tổ 1, 

phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng với tổng số gia cầm mắc bệnh và 

buộc tiêu hủy là 178 con gia cầm các loại. Dịch Cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra 

từ ngày 23/8/2021 trên đàn gia cầm của 01 hộ chăn nuôi thuộc xóm Bình Linh, 

xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa với tổng số gia cầm mắc bệnh và buộc tiêu 

hủy gồm 189 con (trong đó 188 con gà, 01 con vịt).  
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Ngoài ra, đàn gia cầm tại các địa phương mắc rải rác đối với bệnh Tụ 

huyết trùng, Newcastle,... Tuy nhiên, hiện nay đang được kiểm soát và không 

gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi. 

2.4. Công tác tiêm phòng  

Công tác tiêm phòng các loại văc xin cho đàn gia súc, gia cầm được Cơ 

quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện. Tỷ lệ tiêm phòng định kỳ đợt 1/2021 các loại văc xin 

đạt từ 30,6 - 42,07%  kế hoạch năm. Nguyên nhân: trong thời gian triển khai 

tiêm phòng, bệnh VDNC và Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh và lây lan tại nhiều 

địa phương nên lực lượng thú y viên cơ sở tập trung triển khai thực hiện các 

biện pháp chống dịch; Hệ thống thú y viên ở cơ sở tại các địa phương còn thiếu, 

một số làm công tác kiêm nhiệm không có chuyên môn về thú y, hoạt động 

không hiệu quả, phụ cấp thấp do vậy ảnh hưởng lớn đến công tác tiêm phòng 

các loại vắc xin... Tại một số nơi chính quyền địa phương không tập trung chỉ 

đạo, giao phó cho cơ quan chuyên môn tự triển khai thực hiện … dẫn đế tỷ lệ 

tiêm phòng thấp, chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra.  

Đối với bệnh Viêm da nổi cục: Từ tháng 5/2021 UBND tỉnh đã bố trí văc 

xin LSD-Lympuvac để tiêm phòng  bệnh VDNC cho đàn trâu bò để tạo miễn 

dịch chủ động nhằm bao vây, khống chế các ổ dịch. Tuy nhiên tiến độ tiêm 

phòng chậm, tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp so với kế hoạch đề ra; sau hơn 3 tháng 

triển khai đến nay mới tiêm được 61.987 con trâu bò/ 82.500 liều vắc xin theo 

kế hoạch đăng ký tiêm phòng của các huyện, thành phố, đạt 75%.  

Hiện nay, các địa phương trên toàn tỉnh đang chuẩn bị triển khai tiêm 

phòng định kỳ đợt 2/2021 cho đàn gia súc, gia cầm. 

3. Thủy sản 

Tình hình thời tiết những tháng đầu năm có mưa nên lượng nước trong 

các sông, suối, ao, hồ, tương đối ổn định đã tạo điều kiện cho các loại thủy sản 

phát triển, nhưng đến quý 3 thì thời tiết hạn hán kéo dài, hồ không tích trữ được 

nước, nên không thể nuôi cá trên lòng hồ, do tập quán nuôi trồng của người dân 

nhỏ lẻ, việc áp dụng kỹ thuật nuôi còn hạn chế, chủ yếu mang tính tự cung, tự 

cấp là chính.  

Tổng sản lượng thủy sản ước tính 9 tháng đầu năm 2021 đạt 397,75 tấn, 

bằng 100,05 so với cùng kỳ năm trước (tăng 0,05% hay tăng 0,18 tấn). Trong 

đó: Sản lượng khai thác ước tính là 82,82 tấn, bằng 99,58% so với cùng kỳ năm 

trước (-0,42% hay -0,35 tấn). Sản lượng  nuôi trồng là 314,93 tấn, bằng 100,17 

% so với cùng kỳ năm trước. (Riêng trong tháng 9 tổng sản lượng thủy sản là 

41,18 tấn) 

4. Lâm nghiệp 

Công tác phát triển rừng luôn được đơn vị quan tâm chỉ đạo, tích cực triển 

khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ 

khai thác, vận chuyển, chặt phá rừng trái phép, tuyên truyền bảo vệ và phòng 

chống cháy rừng trong mùa khô. 



8 

 

4.1. Kết quả trồng rừng:  

Đến tháng 9 năm 2021trên địa bàn toàn tỉnh trồng rừng được 1.322,4 ha. 

cụ thể: 

- Trồng rừng Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng: 90,2 ha. 

- Trồng rừng sau khai thác của các hộ gia đình: 343,78 ha. 

- Trồng rừng thay thế: 72,89 ha. 

- Trồng rừng sản xuất chương trình khác: 4,54 ha. 

- Cây lâm nghiệp trồng phân tán toàn tỉnh trồng được 811,281 nghìn cây, 

tương đương với khoảng 811 ha. 

4.2. Kết quả khai thác:  

Trong 9 tháng đầu năm 2021 tổng khối lượng gỗ được khai thác trên địa 

bàn toàn tỉnh là: 21.913,326m3 tăng 242% so với cùng kỳ năm 2020 chủ yếu là 

cây Keo, Thông, Mỡ do hộ gia đình, cá nhân khai thác. Trong đó: 

- Tận dụng, tận thu gỗ rừng tự nhiên 191,349 m3 tăng 424% so với cùng 

kỳ năm 2020, do làm đường giao thông. 

- Khai thác rừng trồng là: 20.424,497m3 tăng gấp hai 252% so với cùng 

kỳ năm 2020, diện tích khai thác 413,5 ha. 

- Khai thác cây phân tán là: 1.297,48 m3 tăng 143% so với cùng kỳ năm 

2020 gồm cây: Long Não, Lát, Xoan ta, Gạo, Mít, Tông dù, Keo, Thông, Mỡ... 

- Lâm sản ngoài gỗ: 3 tấn vỏ Quế, 25,1 tấn nhựa Thông.  

4.3. Công tác Thanh tra và xử lý vi phạm:  

Tổng số vụ vi phạm trong 9 tháng đầu năm là 151 vụ, trong đó đã xử lý 

xử lý hành chính 132 vụ, xử lý hình sự: 03 vụ, 16 vụ đang tiến hành xử lý. So 

với cung kỳ năm 2020 tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 43 vụ. Cụ thể: 

+ Lấn chiếm rừng: 01 vụ. 

+ Vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục KTLS có nguồn gốc hợp pháp: 01 

vụ tại huyện Bảo Lạc. 

+ Khai thác rừng trái pháp luật: 22 vụ  

+ Vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng: 04 vụ  

+ Vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR gây cháy rừng: 15 vụ 

+ Phá rừng trái pháp luật: 54 vụ  

+ Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng: 06 vụ  

+ Vi phạm quy định về quản lý lâm sản: 48 vụ 

- Lâm sản bị tịch thu: 25 cá thể chim, 63 kg rắn. 

- Trong đó số vụ đã xử lý: 135 vụ (132 vụ xử phạt hành chính, 03 vụ xử lý 

hình sự). Diện tích rừng giảm 47,08 ha (do cháy rừng 35 ha, do phá rừng lấn 

chiếm rừng 12,08ha). Tang vật vi phạm hành chính: 59,97m3 gỗ thông thường, 

18,83m3 gỗ nguy cấp, quý hiếm. Vật chứng vụ án hình sự: 17,54 m3 gỗ thông 

thường, 9,07 m3 gỗ nguy cấp, quý hiếm. 
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- Tổng số tiền phạt và bán lâm sản bị tịch thu, nộp ngân sách là: 

946.426.000 đồng. 

4.4. Công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng:  

Trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy 

rừng, diện tích thiệt hại 35 ha, cụ thể: thiệt hại rừng phòng hộ 14,51 ha (rừng tự 

nhiên 2,07 ha, rừng trồng 12,44 ha), rừng sản xuất 20,49 ha (rừng tự nhiên 12,09 

ha, rừng trồng 8,4 ha). Chủ yếu tại các huyện Hà Quảng, Thạch An, Trùng 

Khánh và huyện Hòa An 

5. Công tác Thủy lợi, phòng chống thiên tai và nước sạch vệ sinh môi 

trường nông thôn: 

5.1. Công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi: 

   - Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Công ty TNHH 

MTV Thủy nông triển khai thực hiện kế hoạch tưới vụ Đông Xuân năm 2020-

2021 và vụ mùa năm 2021. Kết quả công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, như sau: 

 + Kết quả diện tích các cây trồng được tưới từ công trình thủy lợi (ha) vụ 

Đông Xuân: Tổng số 12.953,3/37.929,1 (trong đó Lúa 3.476,4/3.669,3 đạt 94,7 

%; rau màu 6.520/25.800,3 đạt 25,3%; Cây công nghiệp ngắn ngày 

2.956,8/8.459,6 đạt 35%); 

+ Diện tích gieo trồng Lúa Mùa được tưới từ công trình thủy lợi: Tổng số 

25.260,35/26.095,26 ha. 

- Thực hiện chuyển giao công tác quản lý các công trình thủy lợi tại các 

huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh (32 công trình phân giao từ huyện về thuộc 

tỉnh quản lý, 12 công trình trạm bơm và đập dâng từ tỉnh về thuộc huyện quản 

lý). 

- Tổng hợp nhu cầu Vật tư – Thiết bị chống hạn của các địa phương và 

tham mưu trình cấp trên đề nghị hỗ trợ kinh phí chống hạn vụ mùa năm 2021, 

với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 3.402 tỷ đồng. 

5.2. Công tác phòng chống thiên tai: 

- Triển khai, đôn đốc công tác kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT& TKCN các 

Sở, ngành, cấp huyện, thành phố năm 2021; tổng hợp danh sách, thông tin liên 

lạc phục vụ chỉ huy, điều hành của các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT& TKCN 

các huyện hoàn thành việc xây dựng, củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên 

tai cấp xã; 

- Triển khai đánh giá tình hình 05 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ 

về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; triển khai rà soát các công 

trình trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện Công điện về việc tăng cường công tác phòng, 

chống cháy nổ, cháy rừng của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và 

TKCN; triển khai đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp địa phương rà 
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soát, chủ động Phương án đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai trong điều 

kiện dịch bệnh Covid-19; 

- Dự thảo phương án chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng 

nhân dân các cấp tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026; Tham mưu, triển khai 

công văn chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tiến hành 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh 

Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu UBND tỉnh ban hành Công điện 

ngày 21/5/2021 về việc phòng chống thiên tai trong thời gian bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -

2026; 

- Thực hiện nhiệm vụ Ban điều hành nghiệp vụ Quỹ phòng, chống thiên 

tai tỉnh Cao Bằng: Báo cáo, công khai kết quả thực hiện thu, chi Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh năm 2021; Tham mưu công tác triển khai thực hiện Nghị 

định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai: soạn thảo, tổng hợp ý 

kiến cho dự thảo Quyết định thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao 

Bằng với cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Phòng, chống 

thiên tai tỉnh theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 

của Chính phủ; triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống thiên 

tai phù hợp với diễn biến dịch bệnhCovid-19 phức tạp; 

- Xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2025; Phương án Phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh 

Cao Bằng. 

* Diễn biến thiên tai: 

Thiên tai từ đầu năm 2021 đến nay, đã xảy ra 15 đợt: 

- 01 đợt rét đậm, rét hại diện rộng từ ngày 7-13/01; 

- 01 đợt lở đá ngày 31/3; 

- Dông, lốc, sét, mưa lớn lũ, ngập lụt, sạt lở đất xảy ra 13 đợt, như sau: lốc 

ngày 09/3, lốc ngày 08/4 và lốc 26/4; mưa lớn, lốc, sét ngày 04/5 và ngày 13/5; 

dông, lốc ngày 02/6; dông lốc, lũ, sạt lở đất do mưa lớn ngày 10/6, mưa lớn sạt lở đất 

ngày 23/6, sạt lở đất do mưa lớn ngày 05/7; Lốc kèm mưa ngày 02, 03/8; Lốc kèm 

mưa ngày 07/8; mưa lớn, lũ, ngập úng ngày 24/8/2021; dông lốc, sét ngày 

26/8/2021; dông, sét ngày 13/9/2021. 

* Thiệt hại: 

- Số người chết: 03 người. 

- Người bị thương: 01 người, ông Trần Văn Dụng- tổ 6, phường Đề Thám, 

TP.Cao Bằng. 

- Nhà ở bị thiệt hại, mức <30%: 745 nhà bị tốc mái, ảnh hưởng. 

- Lúa, hoa màu bị thiệt hại: 316,9  ha. Trong đó thiệt hại>70% 12,3 ha;  

- Cây công nghiệp ngắn ngày, thiệt hại>70%: 1,7ha (cây lạc); 

- Rau màu: 1,1 ha 



11 

 

- Gia súc bị chết: 53 con (trâu, bò: chết rét 52 con, sét đánh 01 con). 

- Công trình thủy lợi: 

+ Kênh mương bị bồi lấp: 60m3 

+ Kè suối (đá xây) bị xói lở, gãy đổ: 35m  

- Giáo dục: 03 phòng học bị tốc mái hoàn toàn (phân trường Bản Lìn- 

Trường tiểu học Bản Là xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm; trường THCS xã Mã 

Ba, huyện Hà Quảng). 

- Công trình trụ sở cơ quan: 02 công trình, gồm 06 phòng, mái tôn Nhà 

khách Huyện ủy huyện Hòa An, bị tốc mái hoàn toàn;  

- Công trình khác: Chuồng gia súc: 01 cái; Ga ra xe ô tô: 02 cái, tốc mái 

hoàn toàn; Nhà thi đấu bóng chuyền hơi: 01nhà, tốc mái hoàn toàn; Pano tuyên 

truyền bị gãy đổ: 03 cái ( có hai loại kích thước lớn: 15x5,5m; 10x4m). 

- Nhà văn hóa xóm: 03 nhà, bị tốc mái. 

- Giao thông: 

+ Sạt lở đất taluy dương các tuyến QL4A, QL34, ĐT202, ĐT204, ĐT209, 

ĐT212, ĐT215 (địa phận Sơn Lộ, Bảo Lạc). Khối lượng 21.354 m3. 

+ Sạt lở taluy âm QL34, QL4A, ĐT212, ĐT215. Khối lượng 158 m 

+ Cầu dân sinh bị vùi lấp, hư hỏng, cuốn trôi: 04 cái. 

* Giá trị thiệt hại: 11,527 tỷ đồng 

6. Công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn: 

6.1. Công tác xây dựng nông thôn mới: 

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Hòa 

An, Bảo Lạc, Hạ Lang, thành phố Cao Bằng tổ chức công bố các xã đạt chuẩn 

nông thôn mới năm 2020. Hiện nay còn xã Đức Long, huyện Hòa An chưa tổ 

chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố chỉ đạo BQL các xã rà 

soát, đánh giá lại mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới tất cả các xã trên địa bàn; 

xác định nhu cầu và đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình trong năm 2021, 

giai đoạn 2021-2025, ưu tiên các giải pháp từ nội lực, từ người dân, từ xã, 

huyện, lựa chọn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí không cần hỗ trợ từ tỉnh, Trung 

ương để thực hiện trước.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu đầu tư của tất cả các xã trên địa 

bàn tỉnh để rà soát, bổ sung danh mục đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

của tỉnh. Hướng dẫn, tổng hợp danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 của các 

huyện, thành phố. 

- Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới 09 xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021 (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; xã Hồng Việt, 

huyện Hòa An; xã Đức Xuân, huyện Thạch An; xã Đàm Thủy, huyện Trùng 

Khánh; xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình; Phúc Sen, Độc Lập, Quảng Hưng, 

Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa), tổng hợp nhu cầu vốn của các xã để thực hiện đạt 

chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 trình UBND tỉnh hỗ trợ.  
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- Phối hợp với UBND thành phố hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận 

thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Hồ 

sơ đã được UBND tỉnh Cao Bằng trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định.  

- Hoàn thành 02 dự thảo đề án: Đề án Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp 

thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biến giới của tỉnh Cao Bằng, giai 

đoạn 2021-2025; Đề án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với Chương trình OCOP 

của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, Pác Bó, Cao Bằng. 

- Phối hợp thực hiện các nội dung Hợp đồng số 31/HĐ-CSSP ngày 

08/6/2021 giữa Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao 

Bằng và Chi cục Phát triển nông thôn, cụ thể: 

+ Khảo sát, hỗ trợ 05 huyện (Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà 

Quảng, Thạch An) hoàn thiện Hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP 

năm 2021. 

+ Kiểm tra việc áp dụng Bộ Tiêu chí sản phẩm OCOP của các chủ thể đã 

được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020. 

+ Phối hợp với Đơn vị tư vấn tập huấn Chương trình (OCOP) cho cán bộ 

quản lý cấp tỉnh, huyện và các chủ thể đăng ký sản phẩm tiềm năng 3-4 sao 

tham gia sản phẩm OCOP năm 2021. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025; Quyết định về phân công các đơn vị giúp đỡ các xã thực hiện 

các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2020. 

- Dự thảo phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 (Tổng vốn được giao 2.563 triệu 

đồng); phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2021. 

* Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM 

Trong 9 tháng đầu năm, chưa có thêm xã nào đạt chuẩn nông thôn mới, 

đạt 0% so với kế hoạch. Số xã đạt 19 tiêu chí: 17/139 xã (chiếm 12,2% tổng số 

xã trên toàn tỉnh); Số xã đạt 15-18 tiêu chí: 6 xã; Số xã đạt 10-14 tiêu chí: 52 xã; 

Số xã đạt 5-9 tiêu chí: 64 xã.  

Bình quân tiêu chí/xã toàn tỉnh đạt 11,07 tiêu chí/xã, (đạt 92,2% so với kế 

hoạch); tăng 0,63 tiêu chí/xã so năm 2020.  

6.2. Chương trình bố trí ổn định dân cư: 

- Dự án đang thực hiện dở dang 02 dự án 

+ Dự án Ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư Lũng Pịa, 

xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng: Kế hoạch vốn được giao trong năm 

2021 là 15 tỷ đồng. Đã giải ngân 15 tỷ/ 30 tỷ vốn giao trong năm 2020, 2021. 

+ Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Trào, xã Mỹ Hưng, huyện 

Quảng Hòa: Kế hoạch vốn giao năm 2021 là 10 tỷ đồng . Đã giải ngân 10 tỷ/ 20 

tỷ, vốn giao trong năm 2020, 2021. 
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- Dự án mở mới 03 dự án: 

+ Dự án Ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Bản Riềng, xã Sơn lộ, huyện 

Bảo Lạc: Tổng nhu cầu vốn 40 tỷ đồng. Kế hoạch vốn giao năm  2021 là 10 tỷ 

đồng. 

+ Dự án Ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Cốc Ngòa, xóm Riểng 

Thượng, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc: Tổng nhu cầu vốn 30 tỷ đồng. Kế hoạch 

vốn giao năm  2021 là 10 tỷ đồng. 

+ Dự án Ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã 

Quang Trong, huyện Thạch An: Tổng nhu cầu vốn 40 tỷ đồng. Kế hoạch vốn 

giao năm  2021 là 10 tỷ đồng. 

Hiện nay UBND các huyện đang triển khai thực hiện. 

b) Vốn sự nghiệp di dân:  

Để chủ động nguồn vốn hỗ trợ người dân đang di chuyển ra khỏi vùng 

thiên tai và di dân ra biên giới, Sở NN&PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh lập 

tờ trình xin vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương để thực hiện ổn định dân cư 

hình thức xen ghép cho 174 hộ với tổng nhu cầu vốn 6.240 triệu đồng (trong đó 

bố trí ổn định dân cư vùng biên giới: 92 hộ, nhu cầu vốn 4.600 triệu đồng, bố trí 

ổn định dân cư vùng thiên tai: 82 hộ, nhu cầu vốn 1.640 triệu đồng). Đến thời 

điểm hiện tại vẫn chưa được phân bổ nguồn vốn để thực hiện.  

6.3. Công tác phát triển kinh tế tập thể, trang trại:  

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND các huyện, thành phố đã quan tâm 

chỉ đạo công tác phát triển hợp tác xã trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 

đề ra trong năm 2021.Cụ thể: 

- Thành lập mới được 22 HTX nông nghiệp (đạt 146,66% so với kế hoạch 

đề ra trong năm 2021) nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 

118 HTX; giải thể 03 HTX nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả và ngừng hoạt 

động dài ngày; chuyển đổi sang loại hình khác 01 HTX; Số HTX nông nghiệp 

đang hoạt động là 97 HTX (19 HTX trồng trọt, 13 HTX chăn nuôi, 05 HTX lâm 

nghiệp, 03 HTX thủy sản, 57 HTX tổng hợp) Số HTX nông nghiệp đang ngừng 

hoạt động là 21 HTX (04 HTX trồng trọt, 05 HTX chăn nuôi, 03 HTX lâm nghiệp, 

01 HTX thủy sản, 08 HTX tổng hợp). 

- Thành lập mới được 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp (Liên hiệp HTX 

nông lâm nghiệp Cao Bằng, thành lập tháng 7/2021). 

6.4. Kế hoạch liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm: 

Trong tháng 9 năm 2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đơn vị 

chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện 06 kế hoạch hỗ trợ 

phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

cấp tỉnh. Đến 20/9/2021, đơn vị đã tiến hành kiểm tra được 01/06 kế hoạch liên 

kết cấp tỉnh và tiếp tục kiểm tra các kế hoạch còn lại  

6.5. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững (CT 30a, 135): 
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Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025, Tuy nhiên đến tháng 9 năm 2021, Chính phủ chưa giao 

kinh phí để triển khai thực hiện chương trình năm 2021, các Bộ, ngành chưa có 

các văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 cũng như văn bản hướng dẫn triển khai thực 

hiện năm 2021. 

7. Công tác Khuyến nông, cung ứng vật tư, giống cây trồng vật nuôi. 

- Mô hình chăn nuôi lợn đực nội, ngoại sản xuất tinh giống phục vụ tái 

đàn lợn sau dịch tả lợn Châu Phi: Kinh phí: 300.000.000 đ, quy mô: 08 con, số 

hộ: 02 hộ, địa điểm: Xã Cô Ngân và xã Đức Quang, huyện Hạ Lang. Tập huấn 

kỹ thuật 02 lớp, cấp 06 lợn đực giống Hạ Lang, cấp 02 lợn đực giống Yorkshire, 

tiêm vácxin, cấp thức ăn được 1.000 kg, thuốc phun khử trùng: 20 lít, tuyên 

truyền (biển báo Pano): 02 biển, cấp phát thiết bị pha chế và bảo quản tinh lợn 

đực giống, hướng dẫn huấn luyện cho lợn đực giống nhẩy giá, đã chuyển giao 

kỹ thuật và khai thác tinh được 02 đực giống Yorkshire và 01 đực giống Hạ 

Lang. Hiện tại lợn sinh trưởng và phát triển bình thường. Đã thực hiện 70 % dự 

toán kinh phí. 

- Mô hình nuôi cá Nheo Mỹ trong ao đảm bảo an toàn thực phẩm: Kinh 

phí: 142.000.000 đ, quy mô: 2.500 m2, số hộ: 02 hộ, địa điểm: Thị trấn Xuân 

Hòa, huyện Hà Quảng. Tập huấn kỹ thuật, cấp cá giống, tỷ lệ sống của cá đạt 

95%, cấp thức ăn lần 1, tuyên truyền (biển báo Pano): 2 biển, tập huấn ngoài mô 

hình. Hiện tại cá sinh trưởng và phát triển tốt. Đã thực hiện 55% dự toán kinh 

phí. 

- Mô hình trồng thâm canh cây Lê: Kinh phí 170.000.000 đ, quy mô 04 

ha, số hộ: 20 hộ, địa điểm: Xã Vân Trình, huyện Thạch An. Tập huấn kỹ thuật 

trồng và chăm sóc cây lê. Đã thực hiện 3,5% dự toán kinh phí. Trong tháng 9 tổ 

chức cấp cây giống, vật tư phân bón cho các hộ tham gia mô hình. Dự kiến đạt 

80% dự toán kinh phí. 

- Mô hình sản xuất đậu đỗ gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm: Kinh phí 

150.000.000 đ, quy mô 10 ha, số hộ: 50 hộ, địa điểm: Xã Quang Long, huyện 

Hạ Lang. Tập huấn kỹ thuật, cấp giống, vật tư phân bón cho các hộ tham gia mô 

hình, tập huấn nhân rộng mô hình. Cây đang trong giai đoạn phân cành đến ra 

hoa, cây sinh trưởng phát triển tốt tuy nhiên một số diện tích bị rệp trích hút gây 

vàng lá làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Chỉ đạo các 

hộ khẩn trương phun thuốc diệt rệp theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, bón 

phân thúc đợt 3 theo quy trình hướng dẫn, kết hợp với vun gốc. Đã thực hiện 

90% dự toán kinh phí. 

- Mô hình trồng mới cây Lê VH6 theo hướng an toàn: Kinh phí 

300.000.000 đ, quy mô 06 ha, địa điểm: xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm. Tập huấn 

kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Lê VH6 cho các hộ tham gia mô hình. Các hộ 

chuẩn bị đất, đào xong hố và nghiệm thu hố trồng. Hoàn thiện hồ sơ thầu. Đã 
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thực hiện 3% dự toán kinh phí. Trong tháng 9 tổ chức cấp cây giống, vật tư phân 

bón cho các hộ tham gia mô hình. Dự kiến thực hiện đạt 86% dự toán kinh phí. 

- Phối  hợp với Hội làm vườn Việt Nam triển khai dự án “Xây dựng mô 

hình cải tạo vườn tạp hiệu quả, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ở một 

số tỉnh phía Bắc” giai đoạn 2019 - 2021, nguồn vốn Khuyến nông Quốc gia. 

Kinh phí 574.318. 000 đ đã thực hiện 75% dự toán kinh phí. 

- Dự án “Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm 

ở một số tỉnh phía Bắc” Cây Cát sâm giai đoạn 2019 - 2021, nguồn vốn Khuyến 

nông Quốc gia. Kinh phí 421.383.000 đ đã thực hiện 90% dự toán kinh phí. 

- Dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn Hương, lợn Táp Ná để nâng 

cao sinh kế cho đồng bào dân tộc miền núi" giai đoạn 2020 - 2022, nguồn vốn 

Khuyến nông Quốc gia.  

- Mô hình nuôi cá Bỗng trên sông và hồ chứa năm 2021: Kinh phí: 

500.000.000 đ, quy mô: 600 m3, số hộ: 04 hộ, địa điểm: Xã Mỹ Hưng và Xã 

Tiên Thành, huyện Quảng Hòa. Cấp giống cá, thức ăn 2 đợt, chế phẩm sinh học 

cho các hộ tham gia mô hình, tập huấn nhân rộng mô hình. Tỷ lệ sống của cá ở 

cả hai điểm là 96,2% (chết 343/9.000 con). Do quãng đường vận chuyển dài 

(gần 300km), một số đoạn đường vào điểm thực hiện mô hình (xã Tiên Thành) 

là đường cấp phối không tránh khỏi cá bị trầy xước ảnh hưởng. Mặt khác, do 

thay đổi môi trường sống nên ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cả đàn cá. Hiện tại cá 

sinh trưởng và phát triển tốt, không có dấu hiệu bệnh lý, cỡ cá trung bình khoảng 13 - 

15cm/con (30 con/kg). Đã thực hiện 77% dự toán kinh phí. 

- Phối hợp với Viện chăn nuôi triển khai dự án thử nghiệm và hoàn thiện 

quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn Hạ Lang tại Trại giống cây trồng, vật nuôi, thủy 

sản (giai đoạn 2019 - 2021). Kéo dài đến tháng 7/2022 mới kết thúc. Kinh phí 

240.000.000 đ. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh; Sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

Thành phố và sự chung sức, đồng hành của doanh nghiệp và bà con nông dân, 

kết quả sản xuất 9 tháng đầu năm ngành NN&PTNT tỉnh Cao Bằng có nhiều 

chuyển biến tích cực.  

- Trong sản xuất 9 tháng đầu năm sản lượng lương thực cây có hạt đạt và 

vượt chỉ tiêu kế hoạch. Ngay từ đầu vụ các địa phương đã chủ động bám sát cơ 

cở; xây dựng phương án sản xuất, chỉ đạo sản xuất như đúng khung thời vụ, cơ 

cấu giống cây trồng; chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời. 

- Chất lượng giống tốt, vật tư phân bón đầy đủ, thuốc bảo vệ thực vật đảm 

bảo. bên cạnh đó đã chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ, kết hợp với chỉ đạo sát sao 

nên đã mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. 
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- Công tác vệ sinh ATTP được tăng cường, đảm bảo vệ sinh ATTP trên 

địa bàn tỉnh; Các công tác thủy lợi, xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, 

đảm bảo yêu cầu cho phục vụ sản xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. 

- Tiếp tục có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ nông dân đầu tư vào phát triển chăn nuôi như Nghị quyết số 48/2020/NQ-

HĐND ngày 16/12/2020 về Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

2. Khó khăn 

- Do ảnh hưởng của Dịch bệnh covid -19 nên trong quá trình triển khai 

một số nhiệm vụ của ngành nông nghiệp còn chậm tiến độ. 

- Công tác trồng trọt bảo vệ thực vật: Tình hình sản xuất vẫn nhỏ lẻ, manh 

mún, thiếu ổn định; kỹ thuật canh tác trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn 

chế , bón phân chưa cân đối, đầy đủ; việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, công 

nghệ tiên tiến có hiệu quả vào sản xuất chưa mạnh.  

- Công tác chăn nuôi và thú y: Kết quả di dời chuồng trại đạt tỷ lệ thấp 

(25,8%), do hiện nay các địa phương chưa cân đối được nguồn kinh phí để thực 

hiện, khó khăn về quỹ đất để di dời... Công tác tái sản xuất đàn lợn gặp khó khăn 

do giá giống cao, giá thức ăn chăn nuôi tăng, do vậy người dân chưa dám đầu tư 

tăng đàn theo số lượng lớn, chưa có đầu ra ổn định cho các sản phẩm như trâu 

bò nuôi vỗ béo (tại huyện Trùng Khánh đàn trâu bò vỗ béo đã đủ tuổi xuất 

chuồng còn tồn hơn 3.200 con). Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi chưa đạt 

Kế hoạch chỉ tiêu do lực lượng thú y viên xóm còn thiếu hoặc trình độ chuyên 

môn còn chưa đáp ứng được yêu cầu câu việc. 

- Công tác bảo vệ và phát triển rừng gặp không ít khó khăn trong tìm hiện 

trường, vì diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún không đủ điều kiện thiết kế trồng 

rừng, nhiều nơi có thể trồng rừng được nhưng xa đường giao thông khó khăn 

cho công việc vận chuyển cây giống, phân bón và quá trình khai thác; Lực lượng 

Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh còn thiếu, trung bình mỗi một công chức kiểm lâm 

phải phụ trách từ 2 đến 3 xã, cùng với diện tích rừng quá rộng, địa hình đồi núi 

hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn nên công tác quản lý bảo vệ và phát triển 

rừng chưa được sâu rộng, toàn diện. 

- Công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới: Năm 2021 là 

năm chuyển giao giai đoạn thực hiện Chương trình, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đã có Công văn số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021 về việc tiếp tục thực hiện 

và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021, tuy nhiên đến 

nay trung ương vẫn chưa có thông báo nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung 

ương cho thực hiện xây dựng nông thôn mới.  

III. DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - 

XÃ HỘI NĂM 2021 

1. Tổng sản phẩm (GRDP) nông lâm ngư nghiệp tăng 3,07% đạt 94 % 

KH. 
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2. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1 đơn vị diện tích 

(ha) đạt 42 triệu đồng đạt 100 % KH. 

3. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 05 xã đạt 100% 

KH.  

4. Tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 56,54 % đạt 100 % KH; 

5. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 91% đạt 100% 

KH; 

6. Kết quả số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn đạt 2.600 hộ. Đạt 

100% KH. 

IV . PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021: 

1. Về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật: Tập trung chỉ đạo các địa 

phương thu hoạch các cây trồng vụ Hè Thu, tổ chức sản xuất cây trồng vụ Đông; 

chuẩn bị vật tư cung ứng cho sản xuất vụ Đông - Xuân 2021-2022. Tổ chức thực 

hiện tốt công tác kiểm tra, dự tính, dự báo, theo dõi tình hình dịch hại trên các 

cây trồng và đề xuất biện pháp xử lý, kịp thời; Lên phương án ứng phó bảo vệ 

nông sản trong mùa mưa bão 2021. 

2. Về công tác chăn nuôi thú y: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi, viêm da nổi 

cục. Triển khai, đôn đốc công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt II; 

Chuẩn bị công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà. Thực hiện tái đàn lợn 

đảm bảo an toàn sinh học. 

3. Lâm nghiệp: Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu 

trồng rừng, bảo vệ rừng; Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo 

tồn đa dạng sinh học, chống chặt phá, khai thác, vận chuyển lâm sản, động vật 

rừng trái phép, chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

4. Tiếp tục công tác thanh, kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh, buôn 

bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo 

quy định của pháp luật. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật, 

SPĐV trên Quốc lộ 3 và Quốc lộ 4ª. Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn 

chặn xử lý các phương tiện vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận. 

5. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão: Triển khai công tác thường trực 

phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra đôn đốc các địa 

phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống lụt bão tại cơ sở; Thực hiện 

kế hoạch di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ổn định dân cư; Tổ chức kiểm 

tra an toàn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và hoa 

màu của nhân dân trong mùa mưa bão. Rà soát, thống kê, đánh giá công tác 

phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các đơn vị, địa phương. 

6. Công tác Phát triển nông thôn, ổn định dân cư: Tiếp tục triển khai 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới; Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thẩm định, 

đánh giá tiêu chí nông thôn mới đối với 05 xã về đích năm 2021. Hướng dẫn, 
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đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nguồn vốn chương trình giảm 

nghèo, chương trình bố trí ổn định dân cư khi được phân bổ vốn. 

7. Công tác Khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư, giống cây trồng vật nuôi: 

Tiếp tục kiểm tra theo dõi các chương trình dự án đã triển khai, kiểm tra tiến độ 

gieo trồng, theo dõi, hướng dẫn người dân chăm sóc, sử dụng phân bón hỗ trợ 

đúng mục đích, đúng kỹ thuật đánh giá kết quả thực hiện mô hình, những mô 

hình có hiệu quả cần tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền để nhân ra 

diện rộng. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết các mô hình Khuyến nông. 

8. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và địa phương khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tập trung giải quyết khó khăn, 

vướng mắc về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp triển khai các dự án lĩnh vực nông nghiệp. 

Trên  đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận:   
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng HĐND; 

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c);  
- VP UBND tỉnh; 

- Sở KH và ĐT; 

- BGĐ sở; Đảng ủy; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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