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I. Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11 năm 2021 

1. Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 

- Cây rau màu 

Đầu vụ, thời tiết cơ bản thuận lợi cho gieo, trồng cây vụ Đông nhưng từ 

nửa cuối tháng 9 đến tháng 10 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn 

lưu các cơn bão số 7 và số 8 đã gây mưa lớn làm ngập úng cục bộ một số diện 

tích cây vụ đông mới trồng, đồng thời ảnh hưởng tiến độ và kế hoạch trồng cây vụ 

Đông ưa ấm như lạc, đậu tương, bí xanh, bí ngô, dưa chuột,... Kết quả trồng cây 

vụ Đông đến ngày 25/11/2021, toàn tỉnh đã trồng được 6.521 ha rau màu vụ 

đông (đạt 76% kế hoạch) , trong đó: cây ngô 1.323 ha; lạc, đậu tương 74 ha; bí 

các loại 823 ha; dược liệu, hoa cây cảnh 1.036 ha, rau các loại khác 3.048ha.  

Hiện nay các cây trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt: cây bí đỏ đang cho 

thu hoạch rộ; cây ngô đang ở giai đoạn xoắn nõn, trổ cờ, phun râu, những diện 

tích trồng muộn đang ở giai đoạn 5-7 lá, những diện tích trồng ngô nếp, ngô 

ngọt sớm đang cho thu hoạch; các cây rau màu khác đang ở giai đoạn phát triển 

thân lá và ra hoa, đậu quả, những diện tích cây rau màu ngắn ngày đang cho thu 

hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 530 ha rau màu vụ Đông. 

Thời gian tới các địa phương tiếp tục triển khai trồng nhóm cây vụ đông 

ưa lạnh: khoai tây, su hào, bắp cải, cải ngọt, cải chíp và các loại rau màu có thời 

gian sinh trưởng ngắn để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông tỉnh 

giao; trồng gối lứa bằng các loại rau ưa lạnh ngắn ngày (cải ngọt, cải canh,...) để 

đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm trước và sau Tết Nguyên Đán. 

- Cây ăn quả 

Tổng diện tích cây ăn quả ước đạt 14.618 ha, trong đó: Các cây trồng chính 

diện tích cây nhãn là 4.700 ha, diện tích cây vải là 1.200 ha, diện tích chuối là 2.700 

ha, diện tích cây có múi là 4.250 ha. 

Hiện nay cây nhãn, vải: Lộc thu đã thuần thục, đang bước vào giai đoạn 

ngủ đông. Người dân đang chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để điều 

khiển ra hoa nhằm dải vụ thu hoạch. 

Cây chuối: Đang ở giai đoạn phát triển quả, một số diện tích đang cho thu 

hoạch. Sản lượng ước đạt khoảng 88.972 tấn; cây có múi: Đang ở giai đoạn chín 

đến thu hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 64.850 tấn, trong đó sản lượng cam ước 

đạt khoảng 37.500 tấn, bưởi khoảng 25.000 tấn. 
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Cây ăn quả khác ước đạt khoảng 30.000 tấn. 

- Bảo vệ thực vật: Thời tiết thuận lợi, công tác dự tính, dự báo kịp thời, hiệu 

quả nên sâu bệnh trên cây trồng đã được kiểm soát hiệu quả bảo đảm không có dịch 

hại lớn trên các cây trồng nhất là cây vụ đông.  

 Trên cây có múi: Bệnh vàng lá - thối rễ phát sinh và gây hại ở những 

vườn ít chăm sóc, ít sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học; tỷ lệ 

hại phổ biến 1-2% số cây, nơi cao 5% số cây. Ngoài ra, bệnh greenning (bệnh 

vàng lá gân xanh) xuất hiện rải rác.  

Trên cây chuối: Rệp, bệnh đốm lá, vàng lá tiếp tục xuất hiện rải rác; bệnh 

héo vàng xuất hiện và gây hại một số vườn trồng lâu năm không đảo giống. 

2. Chăn nuôi – thuỷ sản và công tác thú y 

- Chăn nuôi:  

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, tiếp tục chỉ đạo các 

địa phương hướng dẫn các hộ chăn nuôi phát triển đàn, tăng đàn chủ yếu ở các 

cơ sở đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Theo báo cáo của các 

huyện, thành phố tổng đàn lợn tính đến thời điểm hiện tại khoảng 480.000 con 

(lợn nái 50.400 con, lợn thịt 428.630 con, lợn đực giống 970 con) tăng trên 9,0% so 

với cùng kỳ năm trước (CKNT), đàn gia cầm và trâu bò phát triển tương đương so 

với CKNT: đàn gia cầm trên 9,8 triệu con; đàn trâu, bò trên 35.545 con (trong 

đó bò sữa 2989 con). Chất lượng con giống được nâng lên theo hướng năng suất 

và chất lượng: 100% là lợn nạc và siêu nạc, trên 40% là đàn bò thịt chất lượng 

cao, gà Đông tảo và Đông tảo lai chiếm trên 35% tổng đàn gà. Tổng sản lượng 

thịt hơi ước khoảng 105.780 tấn, tăng trên 3,0% so với CKNT, sản lượng sữa 

5699 tấn tăng 6,9% so với CKNT, sản lượng trứng trên 350 triệu quả 

Thực hiện công tác giám định, bình tuyển, đánh giá chất lượng con giống 

tại huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động; tiếp nhận công bố hợp quy của 

06 doanh nghiệp. Tổ chức đánh giá và cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi cho 03 doanh nghiệp. 

 - Thủy sản: Sở đã chỉ đạo phòng Thủy sản phối hợp với địa phương kiểm 

tra, hướng dẫn nông dân các biện pháp lưu giữ giống qua đông, phòng trị bệnh 

cho động vật thủy sản, nuôi vỗ cá bố mẹ tại các cơ sở sản xuất giống thủy sản; 

dự kiến, đến 31/11/2021, toàn tỉnh sản xuất và kinh doanh 453 triệu con cá bột, 

161 triệu con cá hương, cá giống; sản lượng cá thương phẩm ước đạt 36.200 tấn 

(trong đó nuôi 36.140 tấn, khai thác 50 tấn, thủy đặc sản ước đạt: 50 tấn)  

- Công tác thú y: 

 Trong tháng 11 trên địa bàn tỉnh, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn 

định, chưa phát hiện có dịch bệnh nguy hiểm. Đã ban hành văn bản chỉ đạo 
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các địa phương triển khai tiêm phòng vụ thu đông kết hợp tiêu độc khử 

trùng phạm vi toàn tỉnh. 

+ Kết quả tiêm phòng xong các loại vắc xin: Cúm gia cầm được: 

3.090.600 liều, trong đó: (1.282.975 con gà, 66.500 con ngan, 1.741.125 con 

vịt), đạt 100%; Lở mồm long móng (LMLM) gia súc được: 133.900 liều, trong 

đó: (28.285 con trâu bò, 3.155 con dê, 63.028 con lợn nái, 534 con lợn đực 

giống, 38.898 con lợn thịt), đạt 100%; bênh dại chó mèo được: 16.130 liều, 

trong đó: (15.609 con chó, 521 con mèo), so với kế hoạch trong diện tiêm; 

Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường từ ngày 

25/10/2021 đến hết ngày 25/11/2021. Kết quả đã phun được 13.303 lít hóa chất 

khử trùng (13.303.000 m2 diện tích chuồng trại chăn nuôi và môi trường), đạt 

78,25%, so với kế hoạch. 

Đã kiểm dịch vận  chuyển 12.140 con lợn; 36.904 con gia cầm; 16.101 kg 

bì lợn sấy; 12.806 kg lông vũ; 445631 kg thịt gia súc, gia cầm; 83.443 kg xúc 

xích, thịt hun khói; 8.000 kg móng giò heo; 12.000 kg da lợn; 37.316 kg phụ 

phẩm động vật....; kiểm soát giết mổ được 3.544 con gia cầm; 3.831 con lợn; 

Kiểm tra và dán tem vệ sinh thú y được 1.124 cái tem vệ sinh thú y cho sản 

phẩm động vật ở cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật. 

3. Công tác thủy lợi, quản lý đê điều và phòng chống lụt bão 

- Thủy lợi: Sở chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH Một 

thành viên KTCTTL tỉnh và và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, 

chủ động điều tiết nước phục vụ công tác trồng rau, màu vụ Đông; chú trọng 

công tác kiểm tra, tu sửa công trình, máy móc thiết bị đảm bảo hoạt động tốt, tổ 

chức giải toả ách tắc dòng chảy, sẵn sàng bơm tiêu, thoát nước khi có mưa bão 

xảy ra; đồng thời, tham mưu xử lý, giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi. Đôn đốc 

các địa phương lập kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 

2021 - 2022. 

- Quản lý đê điều và PCLB: Sở chỉ đạo cơ quan chuyên môn, thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác giải toả vi phạm Luật đê điều; trong tháng 

không có vi phạm hành lang bảo vệ đê nào xảy ra; triển khai thi công các hạng mục 

trong dự án đê tả sông Luộc kéo dài; đang thi công gói thầu xây lắp thuộc Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021, tỉnh Hưng Yên; thi công 

xây dựng công trình kè Phi Liệt, huyện Văn Giang, kè Đức Hợp huyện Kim 

Động, kè Mai Xá,huyện Tiên Lữ; Tu sửa đê bị lún sụt mái đê phía sông đoạn 

K99+495-K99+830 đê tả Hồng, huyện Khoái Châu; Gia cố đường hành lang 

chân đê các đoạn từ K80+746-K81+368, K82+000-K82+590, K87+093-

K87+295, K87+400-K87+565 đê tả Hồng, huyện Văn Giang và đoạn từ 

K97+760-K98+230 đê tả Hồng, huyện Khoái Châu; các công trình đang thi 

công khối lượng đạt khoảng 80% kế hoạch. 

4. Công tác phát triển nông thôn và xây dựng NTM 

Tham mưu Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về tiếp tục 
đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp; Thu 
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thập thông tin HTX tham gia hệ thống thông tin theo dõi và phản hồi chính sách 
của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Xây dựng văn bản đề nghị UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo năm về Kinh tế HTX, trang trại, liên kết sản 
xuất và cơ giới hóa nông nghiệp. 

Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị cấc điều kiê ̣n Hô ̣ i đồng đấnh giấ cấp tỉnh tổ 
chức hô ̣ i nghị đấnh giấ, xếp hậng sản phẩm OCOP năm 2021 vầo cuối thấng 11; 

 Thành lâp đôàn công tác cùng một số sở, ngành liên quân tiến hành kiểm 
trâ đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng câô, nông thôn kiểu mẫu các 
xã tại huyện Phù Cừ, Kim Động, thành phố Hưng Yên, Khôái Châu, Mỹ Hào. 

5. Công tác khác 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát:  

+ Hoàn thành 01 đoàn kiểm tra phân bón và lấy 31 mẫu đang chờ kết quả, 
đang tiến hành 01 đoàn kiểm tra thức ăn chăn nuôi 

+ Hoàn thành 01 đoàn kiểm tra ATTP tại 31 cơ sở chế biến thực phẩm 
trên địa bàn 10 huyện/thị xã/thành phố. Lấy 11 mẫu kiểm nghiệm một số chỉ tiêu 
an toàn thực phẩm, kết quả không mẫu nào phát hiện vi phạm. Hoàn thành 01 
cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại công ty 
TNHH Quang Thảnh.Đang triển khai 01 đoàn kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Hoàn thành đoàn giám sát đợt 6, kết quả, 
tiến hành lấy 217 mẫu giám sát tại 63 cơ sở; trong đó có 16 mẫu định lượng (7 
rau, 7 thịt, 2 thủy sản), kết quả không mẫu nào vi phạm; 201 mẫu kiểm tra nhanh 
(115 mẫu rau kiểm tra nitrat, 86 mẫu giò chả kiểm tra hàn the), kết quả 7/115 
mẫu rau có nitrat, 10/86 mẫu có hàn the. 

- Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: phối hợp với công ty cổ phần phân bón 
FUSA xuất khẩu 10 tấn lá dong sang thị trường Châu Âu; cung cấp danh sách 
các sản phẩm chủ lực của tỉnh lên Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản để giới thiệu sản phẩm đến các tỉnh trên cả nước. 

- Công tác thông tin - tuyên truyền phối hợp, quảng bá sản phẩm OCOP, sản 
phẩm nông đặc sản tỉnh Hưng Yên trên page facebook “sản phẩm OCOP tỉnh 
Hưng Yên” với trên 500.000 lượt truy cập.Tổ chức Hội nghị nhằm thúc đẩy 
nâng cao khả năng, kỹ năng nhận diện các sản phẩm nông sản an toàn, đặc sản, 
sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và chuỗi giá trị tỉnh Hưng Yên với trên 
1300 lượt học viên. Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm 
Cây có múi và sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên với 11 điểm cầu tại Hà Nội và 
các tỉnh, thành. Quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP tại Hội  
nghị trực tuyến cây rau màu vụ đông do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức 

II. Nhiệm vụ trong tâm tháng 12 năm 2021 

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về việc 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 cũng như áp dụng các 
biện pháp phòng chống dịch Covid 19 của ngành Y tế. Nhìn chung, cán bộ, công 
chức và người lao động thực hiện tốt công tác phòng chống Dịch Covid 19 và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.  
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- Tiếp tuc chỉ đạo các địa phương thưc hiện tốt công văn số 1367/NN-TTr 

ngày 17/11/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ cây vụ đông và công tác phục vụ sản 
xuất vu xuân 2022. 

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi chăm sóc, theo dõi chặt chẽ sâu, bệnh hại 

cây vụ đông và hướng dẫn nông dân kịp thời phòng trừ; chỉ đạo, đôn đốc các địa 

phương gạn tháo nước trên diện tích trũng, đẩy nhanh tiến độ cày ải trên diện 

tích không trồng cây vụ Đông và chuẩn bị giống, vật tư,… cho sản xuất vụ Đông 

Xuân 2021-2022 theo đúng kế hoạch cơ cấu giống và lịch thời vụ.  

-  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, tiêm phòng, vệ sinh thú 

y; tập trung chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm phát triển bền vững; 

đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, trừ dịch, bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là 

dịch cúm gia cầm, LMLM gia súc và dịch “tai xanh” ở lợn hiệu quả, không để dịch 

bệnh xảy ra.  

- Tập trung chỉ đạo nạo vét Đông Xuân theo đúng kế hoạch, chú trọng 

công tác giải toả vi phạm công trình thủy lợi, đê điều; thường xuyên theo dõi chặt 

chẽ diễn biến của thời tiết, duy trì tốt việc trực và gác nước.  

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản 

phẩm nông lâm thủy sản theo đúng kế hoạch. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các đề án, dự án, chương trình của ngành, làm tốt 

công tác chuyển giao TBKHKT vào sản xuất; đẩy nhanh tiến độ các công trình 

xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định. 

- Phối hợp với các sở, ngành UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai 

các hoạt động xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm Cam Chuối, cây vụ đông ... 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị, phòng, ban trong toàn 

ngành tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao; đồng 

thời, tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông Nghiệp và PTNT;         

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;                   
- Ban Dân vận TU, Ban Tuyên giáo TU; 

- UBND, Phòng NN&PTNT các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (Email); 

- Lưu:  TH, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

  Nguyễn Văn Tráng 
 

 

 

 

Để b/c 
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