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    Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1498/UBND-NLN ngày 

31/5/2019 về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2019; 

Văn bản số 1561/UBND-NLN ngày 05/06/2019 về việc tập trung chỉ đạo, triển 

khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

 Trong 6 tháng đầu năm sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản phải đối mặt 

với nhiều khó khăn về thời tiết cực đoan, Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát ở 

nhiều xã và diễn biến phức tạp, giá cả thị trường nông sản không ổn định (sản 

phẩm mía, đường tụt giảm), cây mía kết thúc vụ trồng chỉ đạt 4.456,2 ha, bằng 

54,2 % diện tích kế hoạch. Để tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt kết quả và 

quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh trên 

đàn gia súc lây lan ra diện rộng nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, 

phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch sản 

xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp 

chặt chẽ với ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan đôn đốc, 

hướng dẫn nhân dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1.1. Về trồng trọt 

- Tập trung rà soát, bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp với từng địa phương 

và tổ chức thực hiện chặt chẽ các giải pháp theo hướng dẫn tại Văn bản số 

866/SNN-TTBVTV ngày  29/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tập trung 

thực hiện các giải pháp tổ chức sản xuất vụ hè thu, vụ mùa đảm bảo hoàn thành 

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2019. Chỉ đạo hệ thống Khuyến nông bám sát 

đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật; dự tính, 

dự báo kịp thời diễn biến sâu, bệnh hại trên cây trồng và hướng dẫn các biện 

pháp phòng trừ hiệu quả, tránh để phát sinh dịch hại trên diện rộng, làm ảnh 

hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy để 

tăng diện tích cấy trà lúa mùa sớm, ưu tiên sử dụng các giống lúa có thời gian 

sinh trưởng ngắn để kịp giải phóng đất trồng cây vụ đông. Những diện tích đất 

ruộng 2 vụ lúa, đất soi bãi ven sông suối có đủ điều kiện về thời vụ, nguồn nước 
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tưới bổ sung, vận động nhân dân mở rộng diện tích gieo trồng ngô, lạc và các loại 

cây rau, củ, quả phù hợp để tăng thu nhập cho nhân dân góp phần nâng cao giá trị 

sản xuất ngành trồng trọt. 

- Chủ động liên hệ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông 

nghiệp ổn định cho nông dân; chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông theo hướng sản 

xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, có sự tham gia của doanh nghiệp từ 

khâu sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Lựa chọn các sản phẩm hàng hóa 

chủ lực của địa phương để tập trung phát triển, xây dựng mỗi xã có ít nhất một 

sản phẩm hàng hóa đặc trưng để tập trung chỉ đạo, nhân rộng. 

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô 

hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, có lợi thế, có thị trường tiêu thụ và có 

tiềm năng phát triển để tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền 

vững. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các cơ chế chính sách khuyến 

khích hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh. 

1.2. Về chăn nuôi, thú y 

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đàn vật nuôi; tiếp 

tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; xử lý dứt điểm các ổ dịch, xử lý tiêu hủy lợn bệnh 

theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để xảy 

ra ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường 

hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh theo 

nội dung Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 25/3/2019; Văn bản số 1452/UBND-

NLN ngày 29/5/2019 và Văn bản số 1561/UBND-NLN ngày 05/6/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.  

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện 

pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, bền vững, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi 

trong những ngày thời tiết khắc nghiệt (nắng nóng, mưa lũ, rét đậm, rét hại...).     

Trong điều kiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp, cần 

đẩy mạnh chuyển hướng sang đối tượng nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản để 

sản xuất an toàn, vừa đảm bảo giá trị sản xuất chăn nuôi của ngành, đồng thời 

đáp ứng thực phẩm cho người tiêu dùng trong thời gian tới. Phát triển chăn nuôi 

theo hướng trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư, tận dụng và nâng 

cao giá trị sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho chăn nuôi; đẩy 

mạnh ứng dụng thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. Tập trung chăn nuôi theo hướng 

phát huy lợi thế vùng (trâu, vịt bầu thả suối, gà thả vườn, cá lồng trên sông, hồ 

thủy điện...). Hướng dẫn các Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình liên 

kết với doanh nghiệp gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn sinh 

học. Thực hiện tốt công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi nhất là các vùng, 

khu chăn nuôi tập trung để đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng.  
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1.3. Về thủy sản 

Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân quản lý chặt chẽ việc khai thác, bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn; hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy 

sản thả giống đảm bảo mật độ, kích cỡ, thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng 

chống dịch bệnh đảm bảo hiệu quả theo thông báo lịch mùa vụ và hướng dẫn kỹ 

thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp bảo vệ an 

toàn cho lồng bè, ao nuôi cá trong mùa mưa bão, công tác phòng, chống đói, rét 

cho cá trong vụ đông để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 

 Tuyên truyền mở rộng phát triển nuôi cá bằng lồng trên sông/hồ thủy điện 

theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi 

trường; tổ chức tuyên truyền phổ biến các biện pháp đầu tư thâm canh nâng cao 

năng suất đối với các loại cá nuôi lồng bè và diện tích ao, hồ nhỏ; đẩy mạnh liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị  để kết nối quảng bá, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm 

cá đặc sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 1.4. Về lâm nghiệp 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ khai thác gỗ rừng trồng 

theo kế hoạch được giao, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy giấy và các 

cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đầu tư thâm canh toàn bộ 

diện tích rừng trồng và tăng nhanh diện tích rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, 

giá trị gỗ khi khai thác. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho người dân nâng cao nhận 

thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường kiểm tra ngăn 

chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; bố trí lực 

lượng thường trực để tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin về phòng cháy, 

chữa cháy rừng nhất là những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; chỉ 

đạo chính quyền địa phương chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chuyên 

dùng phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ, khi có cháy rừng xảy ra.  

1.5. Công tác phục vụ sản xuất  

 Thực hiện có hiệu quả phương án phòng chống thiên tai; tổ chức kiểm tra, 

theo dõi hệ thống đê, cống dưới đê và các công trình thủy lợi, phát hiện, sửa chữa 

kịp thời các hư hỏng, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, điều tiết nước hợp lý, 

đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho cây trồng vụ mùa, vụ đông năm 2019. 

 Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, 

phân bón, thức ăn chăn nuôi và vật tư nông, lâm nghiệp khác không đảm bảo 

chất lượng và không có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc Sở 

2.1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Tổ công tác của Sở Nông 

nghiệp và PTNT (được thành lập theo Quyết định 03/QĐ-SNN ngày 14/01/2016) 
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Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, kế hoạch nhiệm vụ được 

giao năm 2019, tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở kiểm tra, đôn đốc, 

tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp, 

phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; tổ chức sản xuất đúng 

khung thời vụ và quy trình kỹ thuật; kịp thời tham mưu cho Sở các giải pháp tổ 

chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 

2019; báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT những khó khăn, vướng mắc tại cơ 

sở để phối hợp giải quyết kịp thời. 

2.2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, các đơn vị liên quan, 

phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở hướng dẫn nông dân chăm sóc, thu 

hoạch cây trồng vụ xuân và gieo cấy vụ mùa, vụ đông theo đúng thời vụ và 

quy trình kỹ thuật; bám sát khung kế hoạch sản xuất một số cây trồng chính 

chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở các biện pháp để chỉ đạo tổ chức sản 

xuất nông nghiệp năm 2019 đảm bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.  

Kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp 

Tuyên Quang và các đơn vị kinh doanh giống, vật tư trên địa bàn, tổ chức 

cung ứng giống theo đăng ký của UBND huyện, thành phố và nhu cầu của 

người sản xuất đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.  

2.3. Chi cục Kiểm lâm  

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, khai thác gỗ 

rừng trồng theo kế hoạch được giao năm 2019. Kiểm tra, hướng dẫn cơ sở 

thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh về 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. 

 Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 

kịp thời và kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành các 

hành vi xâm hại rừng; phối hợp với các cơ quan chức năng, tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức của nhân dân về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng để toàn dân nêu cao cảnh 

giác trong quản lý, bảo vệ rừng. 

 2.4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ diễn 

biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống 

thú y cơ sở thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan, xử lý dứt điểm các ổ dịch, hướng dẫn tiêu hủy lợn 

bệnh theo đúng quy định; chủ động tham mưu cho Sở các biện pháp chỉ đạo 

phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung các 

loại vắc xin cho đàn vật nuôi, đặc biệt các địa phương tiêm phòng chính vụ chưa 

đạt theo kế hoạch đã xây dựng.  

Hướng dẫn các Hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình liên kết , liên doanh với 

doanh nghiệp trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn sinh học; 
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nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi đại 

gia súc, gia cầm, thủy sản... để bù đắp sản phẩm thịt lợn thiếu hụt của ngành 

trong thời gian tới.  

2.5. Chi cục Thủy sản 

 Tăng cường công tác hướng dẫn phát triển thủy sản trên địa bàn, gồm 

chăn nuôi cá lồng bè và cá nuôi trong ao, hồ; làm tốt việc quản lý chất lượng 

giống thủy sản; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an toàn cho 

lồng bè, ao nuôi cá trong mùa mưa bão, công tác phòng, chống đói, rét cho cá 

trong vụ đông.  

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trắc, theo dõi các yếu tố môi trường 

để cảnh báo sớm cho các hộ nuôi trồng thủy sản trong các vùng sản xuất tập 

trung. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong công tác phòng, 

chống, giám sát dịch bệnh động vật thủy sản, các biện pháp phòng, trị bệnh hiệu 

quả; tuyên truyền và cảnh báo dịch bệnh thủy sản cho các cơ sở nuôi.  

2.6. Chi cục Phát triển nông thôn  

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT 

các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn; tập trung đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai 

thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; “Bộ tiêu chí thôn nông thôn 

mới kiểu mẫu” và “Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2019; thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư ra khỏi vùng 

nguy hiểm năm 2019 theo kế hoạch được giao. 

2.7. Chi cục Thủy lợi   

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra hệ thống đê điều, 

hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác công trình thủy lợi đảm bảo an toàn, có 

phương án điều tiết nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt hiệu 

quả. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch được 

giao năm 2019.  

2.8. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản  

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực 

phẩm nông lâm thủy sản; đẩy mạnh việc kiểm tra chất lượng giống, vật tư trước, 

trong thời vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông; đảm bảo chất lượng giống, vật tư cung ứng 

cho sản xuất được kiểm tra đúng quy định. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức đánh giá 

đơn vị sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm.  

 2.9. Trung tâm Khuyến nông 

Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch Chương 

trình công tác năm 2019; phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị liên quan thực 

hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; nhân rộng 
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mô hình liên doanh, liên kết, đem lại hiệu quả kinh tế cao gắn với tiêu thụ sản 

phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình thuộc nguồn vốn Trung ương 

năm 2019 để tổng kết, đánh giá, tuyên truyền nhân rộng.Tăng cường triển khai các 

hoạt động khuyến nông tại các xã về đích nông thôn mới trong năm 2019; đẩy 

mạnh hướng dẫn nông dân sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa và ứng dụng các 

tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật 

nuôi, tăng thu nhập cho nông dân. 

2.10. Trung tâm Thủy sản 

Tăng cường công tác quản lý giống thủy sản và thực hiện nghiêm việc kiểm 

dịch giống thủy sản trước khi xuất bán. Tập trung sản xuất và cung cấp giống 

thủy sản có chất lượng tốt, đáp ứng đủ nhu cầu nuôi thương phẩm của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực sản xuất 

giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo để chủ động cung cấp 

giống đảm bảo chất lượng cho người nuôi cá trên địa bàn; thực hiện tốt các biện 

pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiên tai và dịch bệnh, phòng chống rét 

cho cá trước, trong và sau mùa đông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân 

rộng các mô hình thủy sản đạt hiệu quả.    

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc 

Sở triển khai thực hiện tốt những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp 

giải quyết./. 
    

  Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Giám đốc Sở;  

- Các PGĐ Sở; 

- Báo TQ, Đài PTTH tỉnh (PHTT); 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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