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BÁO CÁO 

Công tác tháng 01 năm 2022  

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

1. Công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật 

Tập trung chỉ đạo các địa phương lấy nước đổ ải và làm đất theo phương 

châm “Lấy nước đến đâu làm đất ngay đến đó”, đến ngày 26/01/2022, toàn tỉnh 

đổ ải được 26.880ha, đạt 100% KH; làm đất lần 1 được 6.420ha, ngả dược mạ 

được 220 ha, gieo mạ được 27 ha; toàn tỉnh thu hoạch được 7.607 ha rau màu vụ 

đông, trong đó: cây ngô 1.409 ha; lạc, đậu tương 150 ha; bí các loại 778 ha; dưa 

chuột 111 ha; dược liệu 105ha, hoa cây cảnh 825 ha, lạc, đậu tương 150ha, rau 

các loại khác 4.230 ha. 

Sở đã xây dựng báo cáo trồng cây nhân dân năm 2021, kế hoạch trồng cây 

nhân dân và tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân 
Nhâm Dần 2022 tới các địa phương trong tỉnh (Báo cáo số 17/BC-SNN  ngày 

17/1/2022). 

 Tình hình sâu, gây hại nhẹ trên cây trồng không có dịch hại nguy hiểm. 

Sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố 

tập trung triển khai thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ Xuân 2022 (Kế hoạch số 

268/KH-SNN-BVTV ngày 28/12/2021).  

 2. Công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản. 

Trong tháng, tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch 

bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn. 

Sở chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các huyện, thành phố nắm bắt tình 

hình chăn nuôi để chủ động ổn định nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân Hè năm 2022 (Kế hoạch số 275/KH-

SNN-TY ngày 29/12/2021); 

Kiểm soát giết mổ 11.536 con gia cầm; 3.899 con lợn; dán tem vệ sinh thú 

y Kiểm tra và dán tem vệ sinh thú y được 703 cái tem vệ sinh thú y cho sản phẩm 

động vật. 

Thủy sản phát triển ổn định, tổng sản lượng cá thương phẩm đạt 3.200 tấn 

(khai thác 5 tấn, nuôi 3.195 tấn); sản xuất và kinh doanh được khoảng 4 triệu con cá 

hương và cá giống; chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án phát triển nuôi thủy sản trong 

ao bán nổi.   
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3. Công tác thuỷ lợi, đê điều. 

 Công tác thủy lợi: Để chủ động lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022, 

Sở đã chỉ đạo chi cục Thủy lợi phối hợp với công ty TNHH một thành viên và các 

địa phương tập trung lấy nước đổ ải theo Kế hoạch số 04/KH-SNN, ngày 

05/1/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT, đồng thời tăng cường bám sát, theo 

dõi diễn biến về thời tiết, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, hệ thống máy 

bơm,... để đảm bảo lấy nước phục vụ sản xuất, nhất là trong các đợt xả nước của 

Bộ Nông nghiệp & PTNT đạt hiệu quả cao. toàn tỉnh nạo vét Đông Xuân và đắp 

đê Bắc Hưng Hải được 628.472.m3, đạt 89% so với kế hoạch; 100% các trạm 

bơm sẵn sàng vận hành lấy nước đổ ải; các sông trục, kênh mương, hố hút các 

trạm bơm cơ bản đã được nạo vét, giải tỏa thông thoáng.    

Quản lý đê điều: Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết 

công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm Luật đê 

điều, nên trong tháng không phát sinh các vụ vi phạm công trình đê điều và hành 

lang bảo vệ đê điều; đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng,  

lắp đặt thiết bị công trình sửa chữa, nâng cấp cống qua đê trạm bơm Triều Dương 

thuộc dự án đê tả sông Luộc kéo dài. 

4. Xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn 

Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định xét công nhận 23 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 2021;   

Tham mưu Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức Hội 

nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh; tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh 

công nhận xếp hạng 70 sản phẩm cho 27 chủ thể trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia các gói thầu xây dựng Công trình cải 

tạo, nâng cấp đường GTNT tại 03 xã: Thắng Lợi - huyện Văn Giang; Tân Châu - 

huyện Khoái Châu và Nguyên Hòa - huyện Phù Cừ theo Đề án phát triển kinh tế 

vùng bãi; 

 5. Công tác khác 

- Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Sở đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường 

các hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm dịpTết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội năm 2022 (Kế hoạch số 02/KH-SNN 

ngày 4/01/2022), thành lập 01 đoàn giám sát điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm 

thủy sản đợt 1 năm 2022. 

- Kiểm lâm: Lập 01 biên bản kiểm tra lâm sản, triển khai các công tác 

chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Nhâm Dần năm 2022.  
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2 NĂM 2022 

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Thông báo 21/TB-UBND ngày 23/1/2022 kết luận 
của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống 
dịch Covid 19. 

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Kế hoạch của Sở Nông nghiệp & PTNT: 
số 04/KH –SNN ngày 05/01/2022 về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 
2022, số 268/KH-SNN-BVTV ngày 28/12/2021 về thực hiện chiến dịch diệt chuột 
vụ Xuân 2022; tập trung chỉ đạo gieo cấy lúa vụ Xuân 2022, đảm bảo đủ mạ có 
chất lượng tốt để cấy theo kế hoạch; chấp hành nghiêm cơ cấu giống và lịch thời vụ 
gieo cấy lúa vụ Xuân 2022; bám sát thông tin dự báo diễn biến thời tiết trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, chuẩn bị các vật tư cần thiết để chủ động chống 
rét cho mạ khi thời tiết rét đậm, rét hại, rét kéo dài; chuẩn bị thóc giống ngắn ngày 
dự phòng để sử dụng khi cần thiết; thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng chống 
rét và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Xuân. 

3. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL 
tỉnh và UBND huyện, thành phố chỉ đạo các Xí nghiệp KTCTTL, các xã tập trung 
củng cố bờ vùng, bờ thửa và các điều kiện khác để tranh thủ các đợt xả nước, đổ 
ải đúng tiến độ, tránh lãng phí nước, theo phương châm “đổ ải đến đâu làm đất 
ngay đến đó”; huy động tối đa các nguồn lực lấy nước đảm bảo gieo cấy và trữ 
nước chống hạn phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022. Tập trung chỉ đạo 
bơm nước tích trữ nước đợt III để phục vụ dưỡng ải, bắt đầu từ 13/02 đến ngày 
17/02/2022. 

4.Tập trung chăm sóc đàn gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng VietGahp; tiếp tục 
thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản vụ 
Xuân Hè năm 2022 (Kế hoạch số 275/KH-SNN-TY ngày 29/12/2021); tăng cường 
kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm dịch, bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để 
dịch, bệnh bùng phát, nhất là trong dịp tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022.  

5. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 
NTM; thực hiện tốt các đề án, dự án. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt lễ phát 
động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 theo kế hoạch.  

6. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đón xuân an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt 
các nhiệm vụ công tác khác. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT ;         

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;                

- Văn phòng TU, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận TU, Ban Tuyên giáo TU;  

- UBND và phòng NN (Kinh tế) các huyện, TP, TX; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc (Email); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 

 

Để b/c 
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