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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số :         /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Hưng Yên, ngày       tháng      năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 

nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2022 

 

I. Tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 

năm 2022. 

1. Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

- Cây lúa: 

Do lúa vụ Xuân năm nay thu hoạch muộn hơn 7-10 ngày, áp lực lao động 

đầu vụ nên một số địa phương như huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, ... 

có tiến độ gieo cấy chậm hơn so với mọi năm. 

 Đến ngày 25/07/2022, toàn tỉnh đã cơ bản gieo, cấy xong các địa phương 

tập trung tiến hành chăm sóc ngay. Đến ngày 25/7/2022, diện tích chăm sóc lần 

1 được 24.648ha, diện tích chăm sóc lần 2 được 20.089ha. 

Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh - đẻ nhánh. Nhìn 

chung thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển. 

- Cây rau màu 

Đến ngày 25/7/2022, toàn tỉnh trồng được 3.037 ha rau màu hè - hè thu, thu 

hoạch rau xuân - hè được 5.571ha.  

Các loại cây trồng hiện nay sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Cây ăn quả 

Các hộ nông dân ở các địa phương đã áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật 

về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cây, quả ... nên diện tích cây ăn quả nói 

chung, và diện tích nhãn nói riêng năm nay tỷ lệ đậu quả đạt cao. 

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Trà nhãn chín 

sớm bắt đầu cho thu hoạch từ ngày 15/7. Giá bán đầu vụ từ 50.000 - 60.000 

đồng/kg  

Cây vải: người nông dân đang áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau khi thu 

hoạch như: dọn vệ sinh vườn, tỉa bỏ những cành sâu bệnh hại .... 

Cây có múi: đang trong giai đoạn phát triển quả, hiện nay các hộ nông dân 

đang tiến hành các biện pháp chăm sóc và phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính 

trên cây ăn quả, đảm bảo ATVSTP. 
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2. Chăn nuôi, thủy sản, thú y 

Tình hình chăn nuôi phát triển tốt, tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi an 

toàn sinh học đã phát triển tăng đàn, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi, nhất là DTLCP. Theo báo cáo nhanh của các huyện, thành phố, tổng 

đàn lợn tính đến thời điểm hiện tại khoảng 482.000 con (lợn nái 45.790 con, lợn 

thịt 435.230 con, lợn đực giống 980 con), đàn gia cầm trên 9500 nghìn, đàn trâu 

5000 con, bò trên 30.200 con. Giá thịt lợn hơi giao động ở mức 73.000 - 

75.000đ/kg thịt hơi, giá thịt gà Đông tảo lai từ 150.000-170.000đ/kg, giá thịt bò 

86-90 ngàn đồng/kg.  

- Thủy sản: Đến nay, toàn tỉnh sản xuất được 400 triệu con cá bột 145 triệu 

con cá hương và cá giống; sản lượng cá thương phẩm đạt 28.000 tấn (trong đó, nuôi 

27.935 tấn, khai thác 65 tấn), sản lượng thủy đặc sản 10 tấn. Sở đã chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tăng cường kiểm tra các cơ sở cho sinh sản nhân tạo, các cơ sở sản xuất 

và kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản 

phương pháp phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản; tiếp tục triển khai nhiệm vụ 

Thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu Quốc 

gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Thú y: Trong tháng, công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh được triển 

khai thực hiện tốt. Kiểm dịch vận chuyển được 8.880 con lợn giống; 6.347 con 

lợ thịt,  49.152 con gia cầm;  31.088kg bì lợn sấy; 3.137 kg lông vũ; 870.967 kg 

thịt gia súc, gia cầm; 178.478 kg xúc xích; 9.900 kg da lợn;  kiểm soát giết mổ 

trên 9.557 con gia cầm; 3.467 con lợn;  cấp phép 02 giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán thuốc thú y; 05 chứng chỉ hành nghề thú y. 

3. Đê điều, Thuỷ lợi 

- Công tác thủy lợi: Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi 

phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL và các địa phương tập trung theo 

dõi thời tiết, cập nhật mức nước trên hệ thống Bắc Hưng Hải, chủ động bơm 

nước phục vụ sản xuất vụ Mùa 2022. Đã chủ động gạn tháo và vận hành bơm 

tiêu kịp thời hạn chế tối đa thiệt hại cây lúa ở đợt mưa diện rộng giữa tháng 7. 

- Quản lý đê điều: Công tác kiểm tra đê điều được chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện tốt nên trong tháng không có trường hợp vi phạm đê điều xảy ra . 

Sở chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện tốt công tác trực ban, 

canh gác nước theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo các địa phương có đê, tăng 

cường kiểm tra đê điều, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, lực lượng, vật tư PCLB, 

sẵn sàng triển khai, ứng cứu khi bão, lũ xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Triển khai thi công các công trình tu sửa, xử lý đê điều đảm bảo kế hoạch được phê 

duyệt, đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu kỹ thuật. 

4. Phát triển nông thôn 

Phối hợp Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, 

phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình OCOP; Hỗ trợ các chủ thể 

xây dựng Clip sản phẩm OCOP và bán hàng livetream sản phẩm OCOP. 
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Đôn đốc địa phương đẩy nhanh công tác bố trí dân cư Dự án di dân, tái 

định cư vùng nguy cơ sạt lở tại các xã Bình Minh, huyện Khoái Châu và xã Tân 

Hưng, thành phố Hưng Yên. 

5. Các công tác khác 

- Sở chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại 

các cơ sở, công ty, doanh nghiệp chế biến gỗ, trại gây nuôi động vật hoang dã trên 

địa bàn tỉnh;   

-  Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch thành phố 

Hà Nội tổ chức tuần lễ quảng bá nông sản sản phẩm OCOP Hà Nội và cấc tỉnh 

thành phố năm 2022. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công văn số Công văn số 680/SNN -Tr 

ngày 20/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ 

đạo sản xuất vụ Mùa năm 2022;  hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho rau màu và cây ăn quả  tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”, chủ động 

công tác dự tính, dự báo và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh; bón phân 

nuôi quả theo đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng nhóm cây, đảm chất lượng, an toàn 

vệ sinh thực phẩm.  

2. Chỉ đạo chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi an toàn 

sinh học; chăm sóc đàn lợn giống tốt, để chủ động nguồn giống tốt phục vụ tái đàn, 

phát triển đàn tại chỗ sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh; công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho động vật thủy sản; chỉ đạo chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm; nhất là phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch LMLM gia súc, 

dịch Tai xanh ở lợn; thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; 

tăng cường kiểm tra chất lượng giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi.. 

3. Chỉ đạo công tác giải toả vi phạm và tái vi phạm công trình thủy lợi, đê 

điều; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, các thông tin về 

bão, lũ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác PCLB kịp thời, hiệu quả theo 

phương châm “4 tại chỗ”. chủ động các biện pháp phòng chống úng trên cây 

trồng khi có mưa lớn. 

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án, chương trình của ngành; 

phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát 

triển kinh tế trang trại tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án 

phân vùng cấp nước và quản lý vận hành các Chương trình cấp nước tập trung  

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Đề án hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn 

với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

5. Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức hoạt động kết nối thúc đẩy 

tiêu thụ nhãn chính vụ. 
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6. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nêu cao vai trò, trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát, kiện 

toàn tổ chức, các chức danh cán bộ còn thiếu theo quy định.  

7. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn của đội ngũ cán bộ 

công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; tích 

cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà 

nước và hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ NN-PTNT;         
- Thường trực TU, UBND tỉnh;    
- Ban Tuyên giáo TU, Ban Dân vận TU ; 
- VP TU, VP UBND tỉnh ; 
- UBND và Phòng NN & PTNT các huyện, TP ; 
- Lãnh đạo Sở ; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (Email) ; 
- Lưu: VT, TH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 
 

  

Để b/c 
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