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BÁO CÁO
Tiến độ, kết quả thực hiện việc đột phá, đổi mới
năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện Văn bản số 4833/KH-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:
1. Xây dựng và thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng
phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, tập trung vào sản phẩm chủ
lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp
(Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 của UBND tỉnh); Sở Nông nghiệp và
PTNT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, trong đó giao cho các đơn vị trực thuộc
Sở tham mưu xây dựng chính sách, đề án, các nhiệm vụ thực hiện Đề án (đã tham
mưu cho tỉnh ban hành 14 Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Chính sách, Kế
hoạch giai đoạn 2021-2025); cơ cấu các sản phẩm, chỉ tiêu kế hoạch theo lộ trình
từng năm, đến huyện, thành phố theo các vùng, trục sản phẩm chủ lực, đặc; tham mưu
UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, ban hành quy chế Quy chế làm
việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung làm
việc với các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án và các chương trình,
kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.
2. Thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang
giai đoạn 2021- 2030, định hướng đến năm 2035; hoàn thành việc cấp chứng chỉ
rừng trồng trên 90.000 ha.
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững,
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tập trung chỉ đạo, hoàn thành vượt kế
hoạch chỉ tiêu trồng rừng, khai thác năm 2021: Toàn tỉnh đã trồng 11.642,02 ha rừng,
đạt 112,48 % kế hoạch (trồng rừng tập trung 11.031,94 ha, trồng cây phân tán quy
diện tích 610,08 ha); khai thác rừng trồng được 10.895,5 ha, khối lượng gỗ 997.637,1
m3, đạt 104,5 % kế hoạch; khai thác tre, nứa được 32.083,6 tấn, đạt 106,9 % kế hoạch.
Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, tổng toàn tỉnh trồng được 1,25 triệu
cây/1,2 triệu cây, đạt 104 % kế hoạch năm 2021.
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Thực hiện tốt công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp. Thực hiện bán
đấu giá rừng trồng Chương trình 327 và Dự án 661 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà
nước sau khi đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng năm
2021 được 155,43 ha, số tiền thu là 7.545,030 triệu đồng, luỹ kế tổng diện tích đã bán
đấu giá rừng và thu hồi vốn đầu tư là 8.872,35 ha, số tiền thu được 135.645,500 triệu
đồng1. Hoàn thành phương án giao rừng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho 03 Ban quản lý rừng đặc dụng (Na Hang, Cham Chu và Tân Trào), trình
UBND tỉnh phê duyệt; trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung phương án giao rừng trồng
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước sau khi đã quy hoạch lại là rừng sản xuất 75,8 ha
(huyện Lâm Bình 41,7 ha, huyện Na Hang 20,3 ha, huyện Yên Sơn 13,8 ha).
Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trồng
rừng về vai trò, ý nghĩa của việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC trong
quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao giá trị sản phẩm gỗ; toàn tỉnh hiện có 33.666,26
ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC)
(giảm 2.177,16 ha so với năm 20202). Một số Công ty, Hợp tác xã không đầu tư
kinh phí để đánh giá, duy trì diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ theo quy định 3.
Trình xin chủ trương xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ Các-bon
rừng từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái
rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng Các-bon
rừng (REDD+) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; tổ chức buổi họp trực
tuyến với Công ty cổ phần tư vấn Năng lượng và Môi trường để xúc tiến hợp tác
trong hoạt động thương mại tín chỉ Các-bon rừng trồng.
Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, chủ động phối hợp với các
lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tuần tra, kiểm tra rừng
theo các tuyến tuần tra đã được xác định, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi
phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Năm 2021 kiểm tra, phát hiện và xử lý 304 vụ vi
phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 53 vụ so với cùng kỳ năm 2020, tỷ lệ giảm 14,8%
(xử phạt vi phạm hành chính 275 vụ; xử lý hình sự 29 vụ) 4. Tổng số tiền thu nộp
ngân sách 2.348,339 triệu đồng (trong đó tiền phạt VPHC 1.912,5 triệu đồng; tiền
bán tang vật, phương tiện tịch thu 435,839 triệu đồng).
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Tổng diện tích rừng đã giao năm 2021: 114,21 ha, luỹ kế tổng diện tích đã giao 10.464,27 ha. Trong đó Quyết định
số 65/QĐ-UBND 9.877,58 ha; Quyết định số 270/QĐ-UBND 164,82 ha; Quyết định số 258/QĐ-UBND 421,87 ha.
Tổng diện tích đã giao đất, cấp giấy chứng nhận 8.335,35 ha. Trong đó Quyết định số 65/QĐ-UBND 8.020,69 ha;
Quyết định số 258/QĐ-UBND 314,66 ha.
2 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi giảm 326 ha; các nhóm hộ của huyện Yên Sơn giảm 2.639,41ha;
các nhóm hộ của huyện Chiêm Hóa giảm 21,14 ha; Công ty lâm nghiệp Tân Phong giảm 535,23 ha ).
3 Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi giảm 326 ha; các nhóm hộ của huyện Yên Sơn giảm 2.639,41ha;
các nhóm hộ của huyện Chiêm Hóa giảm 21,14 ha; Công ty lâm nghiệp Tân Phong giảm 535,23 ha.

4 Các hành vi vi phạm như sau: Vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp pháp 02 v ụ ;
Phá rừng trái pháp luật 39 vụ; Lấn, chiếm rừng trái pháp luật 01 vụ; Khai thác rừng trái pháp luậ t 36 vụ; Vận chuyển
lâm sản trái pháp luật 30 vụ; Tàng trữ lâm sản trái pháp luật 17 vụ; Vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng 01 v ụ ;
Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản 89 vụ; Vi phạm quy
định về phòng cháy gây cháy rừng 01 vụ; Vi phạm khác 88 vụ.
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3. Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn
2021 - 2025
Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên giai
đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu đến năm 2025 Huyện Hàm Yên hoàn thành đạt
chuẩn nông thôn mới huyện nông thôn mới, trong đó: Có thêm 11 xã đạt chuẩn
nông thôn mới, nâng tổng xã đạt chuẩn lên 17/17 xã (đạt 100% số xã) và hoàn
thành 09/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng
nông thôn mới năm 2021 theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh, huyện phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến độ thực hiện như sau:
- Đối với 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Xã Thái Sơn hoàn thành 18/19 tiêu
chí, còn tiêu chí Trường học chưa đạt); xã Tân Thành đạt 16 tiêu chí, còn 03 tiêu
chí chưa đạt: Giao thông; Trường học; Môi trường và an toàn thực phẩm.
- Đối với 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Bình Xa): Đã hoàn
thành 16/18 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt: Văn Hóa; Cảnh quan môi trường.
- Về thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện kế hoạch
duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng 04/09 tiêu chí đã đạt (tiêu chí số 1 Quy
hoạch, tiêu chí số 3 Thủy lợi, tiêu chí số 6 Sản xuất, tiêu chí số 9 Chỉ đạo xây dựng
nông thôn mới và từng bước thực hiện đối với 05 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2
Giao thông; tiêu chí số 4 Điện; tiêu chí số 5 Y tế - Văn hóa - Giáo dục; tiêu chí số 7
Môi trường và tiêu chí số 9 An ninh, trật tự xã hội.
4. Về kế hoạch tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu 70% số xã đạt
chuẩn nông thôn mới (30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn m ới);
nâng tiêu chí bình quân đạt 17 tiêu chí /xã trong toàn tỉnh; huyện Hàm Yên
đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Xây dựng NTM năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KHUBND ngày 01/3/2021, với mục tiêu: Có thêm 09 xã hoàn thành đạt chuẩn NTM,
05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; Bình Xa, huyện
Hàm Yên; Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; Sơn Nam, huyện Sơn Dương và Kim Phú,
thành phố Tuyên Quang) và xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn xã NTM kiểu
mẫu; phê duyệt kế hoạch vốn tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 đối
với xã Kiên Đài huyện Chiêm Hóa hoàn thành đạt chuẩn NTM năm 2021; Quyết
định số 342/QĐ-UBND ngày 05/6/2021 đối với 08 xã đăng ký hoàn thành đạt
chuẩn NTM, 05 xã NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu mẫu năm 2021. Tiến độ thực
hiện như sau:
- Đối với 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Hiện có 01 xã đạt 19 tiêu chí (xã
Hợp Thành), 05 xã đạt 18 tiêu chí (xã: Thổ Bình, Thái Sơn, Phú Thịnh, Tân Long,
Tú Thịnh) và 03 xã đạt 16 tiêu chí (xã: Tân An, Kiên Đài, Tân Thành).
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- Đối với 05 xã nâng cao: Đến nay có xã Hoàng Khai đạt 18/18 tiêu chí; 01
xã đạt 17 tiêu chí (xã Vinh Quang ) và 03 xã đạt 16/18 tiêu chí (xã: Bình Xa, Sơn
Nam). Đối với xã Kim Phú, năm 2021 tại đã xảy ra trọng án (giết người), không
đạt tiêu chí An ninh trật tự (Dự kiến kế hoạch: Thành phố sẽ có Lưỡng Vượng và
xã Tràng Đà đạt chuẩn, hiện tại theo kết quả tự đánh giá 02 xã đã hoàn thành
18/18 tiêu chí).
- Đối với xã kiểu mẫu (xã Thái Bình, Yên Sơn): Đã hoàn thành 4/4 tiêu chí
theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018, gồm: Tiêu chí số 01 về Sản
xuất - Thu nhập - Hộ nghèo; tiêu chí số 02 về Giáo dục - Y tế - Văn hóa; tiêu chí
số 03 về Môi trường; tiêu chí số 04 về An ninh trật tự - hành chính công); đã hoàn
thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về Tổ chức sản xuất theo Quyết định
03/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
5. Việc xây dựng 03 sản phẩm nông, lâm nghiệp có chỉ dẫn địa lý
thương hiệu sản phẩm quốc gia: Rà soát các doanh nghiệp và sản phẩm trên

địa bàn tỉnh tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tổ
chức cuộc họp liên ngành và1 số doanh nghiệp gồm: Sở Nông nghiệp và
PTNT, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần
Woodsland Tuyên Quang; Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm thống nhất giữa
liên ngành và các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình (Công ty
Cổ phần chè Mỹ Lâm nhận lời tham gia thực hiện Chương trình). Hướng
dẫn, đôn đốc Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm thực hiện rà soát theo các tiêu
chí quy định tại Thông tư số 33/2019/TT-BCT để làm cơ sở thực hiện các
bước tiếp theo; triển khai thực hiện các bước xây dựng nhãn hiệu sản phẩm
tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
6. Xây dựng 01 đến 02 sản phẩm có chứng chỉ sản phẩm đạt tiêu chuẩn
quốc tế phục vụ cho xuất khẩu giai đoạn 2021-2024: Đã hoàn thành việc
thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy
sản trên địa bàn tỉnh về thực hiện áp dụng chứng nhận hoặc chứng nhận lại
sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn khu vực; tuyên truyền, vận
động, hướng dẫn; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở; phối hợp với các tổ
chức Chứng nhận hướng dẫn các cơ sở triển khai, áp dụng các tiêu chuẩn,
quy chuẩn vào sản xuất. Kết quả đã có 01 cơ sở được chứng nhận ISO
22000:2018 (Công ty Cổ phần chè Sông Lô).
7. Việc xây dựng 03 đến 04 trang trại nông nghiệp tiêu biểu gắn với xây
dựng nông thôn mới phục vụ phát triển du lịch
- Rà soát kế hoạch thực hiện xây dựng, phát triển trang trại nông nghiệp tiêu
biểu gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh,
kết quả cụ thể: Tổng số trang trại nông nghiệp tiêu biểu gắn với xây dựng nông
thôn mới phục vụ du lịch là 14 trang trại (Huyện Lâm Bình: 01 trang trại; huyện
Na Hang: huyện 03 trang trại; huyện Chiêm Hoá: 01 trang trại; huyện Hàm Yên:
03 trang trại; huyện Yên Sơn: 03 trang trại; huyện Sơn Dương: 01 trang trại; TP
Tuyên Quang: 02 trang trại).
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- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và chủ trang trại về
phát triển kinh tế trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ phát triển du
lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
của trang trại.
8. Một số tồn tại, hạn chế, khó khăn
- Việc cấp được chứng chỉ quản lý rừng bền vững chủ yếu từ sự hỗ trợ của
các doanh nghiệp chế biến, các hợp tác xã gắn với nhu cầu của thị trường tiêu thụ
gỗ FSC, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nên đã làm giảm nhu
cầu sử dụng gỗ có chứng chỉ, dẫn đến một số doanh nghiệp, hợp tác xã không tiếp
tục đầu tư để được cấp lại chứng chỉ rừng dẫn đến giảm diện tích rừng được cấp
chứng chỉ so với năm 2020.

- Các trang trại nông nghiệp trong kế hoạch thực hiện trang trại du lịch
vẫn đang ở giai đoạn xây dựng cơ bản, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây
dựng hoàn chỉnh. Cảnh quan, sản phẩm nông nghiệp chưa có sức để hút
khách du lịch. Kỹ năng về du lịch của chủ trang trại còn hạn chế.
- Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là một chủ trương lớn và
mới của tỉnh; thực trạng nông nghiệp của tỉnh chưa có nhiều doanh nghiệp và sản
phẩm có được những tiêu chí tiệm cận với tiêu chí của Chương trình. Doanh
nghiệp là Công ty Cổ phần chè Mỹ Lâm chưa chủ động đánh giá theo tiêu chí của
chương trình, còn nhiều tiêu chí phải rà soát lại, cần nhiều thời gian để hoàn thiện;
do đó tiến độ thực hiện nhiệm vụ còn chậm.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (báo cáo)
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KHTC.
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