
Năm 2020 Năm 2021

Năm 2021 

so với 

2020 (%) 

1

2.4.1
Tỷ lệ diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy

trình sản xuất an toàn
% 2,1 2,5

2.4.2
Tỷ lệ diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình

thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững
% 0,03 0,05

2

6.1.2 Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh % 95 95,5

6.6.1  Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên % 8,0 8,0

3

11.5.1 Số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai 2 4 

11.10.1 Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới % 38,0 44,0 

4

12.3.1
Tỷ lệ tổn thất lương thực, thực phẩm chủ yếu sau thu

hoạch
% 11,6 11,4 

5

15.2.1 Diện tích rừng hiện có ha     382.397 382.397   100,0 

15.2.2 Tỷ lệ che phủ rừng % >65 >65

15.7.1
Số vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển, buôn bán, tàng

trữ bất hợp pháp động vật hoang dã được phát hiện
Vụ 3,0 4,0 

Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống 

và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.

Mục tiêu/Nhiệm vụ

Kết quả thực hiện

 Đơn vị 

tính 

Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp bền vững  

Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi 

người.

BIỂU 2. TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PTBV

STT
Mã số 

chỉ tiêu

(Kèm theo Báo cáo số 461 /BC-SNN, ngày 24 /11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang)

Mục tiêu 12: Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh 

thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất


