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   Kính gửi: 
 

 
- Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Kiểm lâm; 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;  

- Trung tâm Khuyến nông; 
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;  

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh 
tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021; Văn bản số 2976/UBND-TH ngày 

18/8/2021 của UBND tỉnh tại về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP 
ngày 12/8/2021 của Chính phủ. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của dịch Covid-19 gây 
ra, bên cạnh những thuận lợi, sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức: Thời tiết có những diễn biến phức tạp, bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi, bệnh Viên da nổi cục trên đàn gia súc chưa được khống chế triệt để, gây 
thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến tốc độ phát triển đàn; việc tiêu 

thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, còn xảy ra vi phạm về phá rừng, khai thác 
rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật...vv. Để thực hiện hiệu quả các giải pháp 

phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh trong điều kiện 
phòng chống dịch bệnh Covid - 19, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra,  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở 

1.1. Tăng cường hơn nữa hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo sản xuất Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của 
tỉnh về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trong điều kiện ứng phó với dịch Covid - 

19. Nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, khó khăn vướng mắc của doanh 
nghiệp, hợp tác xã; thường xuyên rà soát, nắm tình hình tiêu thụ nông sản trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, dự báo ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ 
nông sản hàng hóa. Phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
thống kê sản lượng nông sản cần tiêu thụ theo từng thời điểm, loại cây trồng vật 

nuôi, đề xuất và thực hiện các giải pháp hỗ trợ, kết nối, hưởng ứng tiêu thụ nông sản 
cho nông dân, HTX, hộ kinh doanh. Hằng tháng, báo cáo Sở Nông nghiệp nghiệp và 

Phát triển nông thôn về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đến sản xuất nông, lâm 
nghiệp, thủy sản và đề xuất giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất trong tình hình dịch 

bệnh Covid - 19 (bổ sung 01 mục vào báo cáo hàng tháng). 
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1.2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Chủ trì, phối hợp với đơn 
vị liên quan, hướng dẫn các hợp tác xã, chủ trang trại và người nông dân 
thực hiện các quy trình sản xuất trồng trọt an toàn liên kết sản xuất, sử dụng 

cơ cấu giống phù hợp, gieo trồng đúng khung thời vụ; hướng dẫn, đôn đốc 
cơ sở chăm sóc cây trồng, cung ứng vật tư và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

cho sản xuất vụ Hè - Thu, vụ Đông năm 2021. Kịp thời tham mưu cho lãnh 
đạo Sở các giải pháp chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2021 đảm 

bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao và mang lại hiệu quả.  

1.3. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản: Tích cực tham mưu, chỉ đạo 

quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục 

trên đàn gia súc. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng gia súc, gia 

cầm vụ Hè - Thu ở cơ sở, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất 

hàng hóa tập trung. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ 

thuật để nhân rộng các mô hình sản xuất công nghệ cao, mô hình liên kết sản 

xuất hiệu quả , nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn 

gốc và sức cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi. 

1.4. Chi cục Kiểm lâm: Tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tiến độ 

thực hiện sản xuất lâm nghiệp. 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. Củng cố các chốt, trạm, bố trí lực 
lượng làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng. Nâng cao năng lực của lực 

lượng kiểm lâm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các tỉnh giáp 

ranh làm tốt công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm; không để xảy ra các điểm 

nóng, các tụ điểm phá rừng, các vụ buôn bán vận chuyển trái phép.  Triển khai 

thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình công tác bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh, 

đặc biệt là các huyện có nhiều diện tích rừng tự nhiên, còn nhiều lâm sản quý, 

hiếm để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp quản lý, bảo 

vệ rừng và PCCCR có hiệu quả.  

1.5. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các hợp tác xã, chủ trang trại và người 

nông dân đẩy mạnh sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy suất 

nguồn gốc, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, chứng nhận chất lượng an 

toàn thực phẩm, nguồn gốc nông sản hàng hóa. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp 

tình hình tiêu thụ nông sản trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhất là 

các sản phẩm có sản lượng lớn cần tiêu thụ trong những tháng cuối năm 2021 để 

kịp thời tham mưu cho Sở, đề xuất các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ có hiệu quả. Tham 

mưu công tác phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Phương án tiêu thụ nông 

sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid - 19. Tích cực kết nối, giới 

thiệu, quảng bá, đa dạng hóa các kênh tiêu thụ, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu 

thụ nông sản của tỉnh ra thị trường ngoài tỉnh. 
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1.6. Trung tâm Khuyến nông: Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng 

dẫn các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại nông, lâm nghiệp tham gia liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn với các công ty, doanh 

nghiệp theo chuỗi giá trị; thực hiện tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm nông nghiệp và nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản. 

Cập nhật tình hình, điều chỉnh kịp thời phương án sản xuất các loại cây trồng, 
vật nuôi, thủy sản, đáp ứng được nhu cầu lương thực, thực phẩm và giảm 
thiểu những tác động của dịch bệnh Covid -19 đang ảnh hưởng trực tiếp tới 

sản xuất và hoạt động xuất khẩu, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật 

nuôi, không để lây lan ra diện rộng. Thực hiện tốt việc phòng trừ sâu bệnh hại 
cây trồng vụ Mùa và vụ Hè - Thu năm 2021 theo nội dung Văn bản số 
1420/SNN-TTBVTV ngày 23/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Tăng cường các biện pháp phòng chống, khống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên đàn gia súc. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa 
cháy rừng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa 
bàn, nhất là trong mùa mưa bão. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch di dân ra 

khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. 

- Mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm. Rà soát, nắm tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn; tích cực, chủ động 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các kênh tiêu thụ nông sản; tuyên truyền, 
vận động sâu rộng hưởng ứng phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên dùng 

hàng nông sản Tuyên Quang”. 

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./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Lãnh đạo Sở; 

 - Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  
 

Nguyễn Văn Việt 
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