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 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Thông báo số 

1953/TB-BNN-VP ngày 17/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị trực 

tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; các Văn bản chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh: số 637/UBND-TH ngày 11/3/2020, số 768/UBND-NLN 

ngày 20/3/2020, số 768/UBND-KGVX ngày 31/3/2020, 

Cùng với sự chỉ đạo của các cấp, các ngành tập trung cao độ thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã,  

bà con nông dân và toàn ngành nông nghiệp đã tập trung khắc phục khó khăn, 

đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; đáp ứng được nhu cầu lương 

thực, thực phẩm trong tỉnh; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đảm bảo đúng 

khung thời vụ, theo tiến độ kế hoạch đề ra; công tác phòng chống, giám sát dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được triển khai đồng bộ, kịp thời. 

Trong thời gian qua, với những tác động của dịch bệnh Covid-19 đang 

ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chế biến, tiêu 

thụ nông sản hàng hóa của tỉnh; những khó khăn như: Tiêu thụ đường kính, 

trâu, bò thịt, gia cầm và cá lồng chậm; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tuy có giảm 

mạnh nhưng chưa được khống chế hoàn toàn, đồng thời việc tái đàn còn chậm; 

khó khăn nhất là tiêu thụ chuối: toàn tỉnh có khoảng 2.107 ha chuối (tập trung 

ở các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn), sản lượng 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 

8.000 tấn, thu mua chuối chủ yếu qua thương lái bán sang thị trường Trung 

Quốc, giá thu mua chuối quả hiện nay rất thấp (khoảng 2.000 đồng/kg),... 

Thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; sản xuất nông, 

lâm nghiệp, thủy sản trong tỉnh không những phải đối mặt với những tác động 

tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 mà còn chịu ảnh hưởng của khí hậu thời tiết cực 

đoan, nguy cơ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

và cúm gia cầm. Để vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục duy trì phát 



triển sản xuất, đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, phấn đấu hoàn thành chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp đẩy mạnh sản xuất nông, 

lâm nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo Văn bản số 

360/SNN-KH ngày 18/3/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch 

Covid-19. 

- Xây dựng hệ thống các kênh thông tin để nắm chắc, kịp thời tình hình 

sản xuất và tiêu thụ nông sản. Sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức để chỉ đạo 

đồng bộ, có giải pháp tổng thể, phù hợp về sản xuất nông nghiệp theo các cấp độ 

dịch bệnh Covid-19, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế của địa 

phương; trên cơ sở tình hình dịch bệnh, thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông 

nghiệp, mùa vụ, cơ cấu giống, quy mô sản xuất,... 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi để không tái nhiễm; tái đàn, khôi phục đàn lợn ở những nơi đảm 

bảo an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh sản xuất và đầu tư thâm canh gỗ rừng trồng, 

chè, mía... để chủ động nguyên liệu cho công nghiệp chế biến của tỉnh. Tập 

trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng nông sản có hợp đồng liên kết, sản phẩm 

có thị trường tiêu thụ thuận lợi. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, 

bảo quản, chế biến nông sản đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc. 

- Đẩy mạnh kết nối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông 

dân sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các nhà máy, cơ sở chế biến, hợp tác xã, 

trang trại có kế hoạch điều chỉnh quy mô sản xuất theo tín hiệu, yêu cầu của thị 

trường; đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ 

nông sản, từng bước giảm dần mức độ phụ thuộc vào một số thị trường, đáp ứng 

tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa của tỉnh, kịp thời nắm bắt và đề xuất tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

Chủ động triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Văn bản số 

360/SNN-KH ngày 18/3/2020 về việc đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp 

trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19 và các Văn bản chỉ đạo, giao nhiệm 

vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT.  

 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo các Văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là việc thực hiện 

nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch, tổ chức cách ly 

y tế theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Kịp thời nắm bắt những khó 



khăn vướng mắc của doanh nghiệp, các hợp tác xã, chủ trang trại và hộ gia  

đình trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các chính sách 

phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh để đề xuất các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc. 

3. Giao phòng Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối, theo dõi tiến độ sản 

xuất, thường xuyên nắm bắt thông tin về khó khăn, vướng mắc do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; kịp 

thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các phương án 

phối hợp tháo gỡ, đồng thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Tỉnh ủy các nội 

dung vượt thẩm quyền của Sở. 

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 Phát triển nông thôn 

để phối hợp giải quyết./. 
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