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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 116/BC-SNN Tuyên Quang, ngày 9 tháng 4 năm 2020 

BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  

trong điều kiện ảnh hưởng dịch Covid-19 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; 

Thông báo số 1953/TB-BNN-VP ngày 17/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 

tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch 

bệnh Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; các 

Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 637/UBND-TH ngày 

11/3/2020, số 768/UBND-NLN ngày 20/3/2020, số 768/UBND-KGVX ngày 

31/3/2020, số 955/UBND-TH ngày 7/4/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT báo 

cáo kết quả cụ thể như sau: 

 1. Kết quả thực hiện 

 Trong 3 tháng đầu năm nông nghiệp của tỉnh tiếp tục chịu nhiều ảnh 

hưởng của thời tiết cực đoan, tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời đối 

mặt với nhiều khó khăn, thách thức như Dịch tả lợn châu Phi, nhiều quy định  

mới về truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng  

cao hơn... Trước tình hình diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của dịch 

Covid-19 gây ra, Sở đã ban hành Văn bản số 360/SNN-KH ngày 16/3/2020 

và Văn bản số 478/SNN-KH ngày 03/4/2020 về thúc đẩy sản xuất nông 

nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19, trong đó tập trung một số 

nhiệm vụ chính sau:  

 - Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh 

sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong 

tỉnh, xây dựng hệ thống các kênh thông tin để nắm chắc, kịp thời tình hình 

sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, 

nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để không tái nhiễm; tái đàn, khôi phục đàn 

lợn ở những nơi đảm bảo an toàn dịch bệnh để đảm bảo bình ổn giá thịt lợn 

trong thời gian tới. Đẩy mạnh sản xuất và đầu tư thâm canh gỗ rừng trồng, 

chè, mía... để chủ động nguyên liệu cho công nghiệp chế biến của tỉnh. Tập 

trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng nông sản có hợp đồng liên kết, sản 

phẩm có thị trường tiêu thụ thuận lợi. Ứng dụng khoa học công nghệ trong 
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sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy 

xuất nguồn gốc. 

- Đẩy mạnh kết nối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các nhà máy, cơ sở chế biến, hợp tác xã, trang trại 

có kế hoạch điều chỉnh quy mô sản xuất theo tín hiệu, yêu cầu của thị trường;  

  - Đến nay, diện tích đã gieo cấy 19.229 ha/18.797 ha, đạt 102,3% KH, 

bằng 100,2% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019; cây ngô đã trồng 8.335,7 

ha/8.128 ha, đạt 102,6% KH, bằng 100,7% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019; 

cây lạc đã trồng 3.348 ha/3.348 ha, đạt 100% KH bằng 104,6% so với thực hiện 

cùng kỳ năm 2019; cây đậu tương 126,7 ha đạt 90,5%KH, cây rau màu trồng đạt 

KH. Cây mía: Đã thu hoạch xong mía niên vụ 2019-2020. Diện tích trồng mới, 

trồng lại đến 5/4/2020 được 297 ha/1.378 ha đạt 21,6% KH; sản xuất giống cây 

lâm nghiệp đủ cho kế hoạch trồng 10.000ha rừng tập trung. Sản lượng thịt hơi 

tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng thủy sản tăng 12% so với cùng kỳ 

năm 2019. Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp trong 4 tháng đầu năm đảm bảo 

tiến độ kế hoạch đề ra. 

2. Đánh giá ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  

- Tỉnh có 07 nhà máy chế biến gỗ, 02 nhà máy đường, 03 nhà máy chè, 4 

trang trại chăn nuôi lớn (quy mô hàng trăm người lao động), theo báo cáo, tại 

Nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang sản phẩm đồ 

gỗ chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu Âu hiện nay đã bị giảm xuất khẩu nên 

công ty đã cắt giảm luân phiên 50% lao động, hiện nay chủ yếu sản xuất theo 

đơn hàng cũ, ngoài ra các mặt hàng nông sản xuất khẩu của tỉnh chủ yếu là chè, 

bột giấy, đũa gỗ xuất khẩu chính ngạch và đường kính (xuất tiểu ngạch sang 

Trung Quốc). Thời điểm này các mặt hàng xuất khẩu đều bị ảnh hưởng chậm lại 

do dịch Covid-19.  

- Toàn tỉnh hiện có 294 HTX và 859 trang trại, nông lâm nghiệp thủy sản, 

qua báo cáo nhanh hiện chưa có HTX, trang trại bị giải thể, tuy nhiên do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, một số doanh nghiệp, HTX, trang trại còn khó khăn 

trong việc tiêu thụ nông sản như: Cá đặc sản, đường kính.. Trên toàn tỉnh hiện 

có trên 60 điểm du lịch Homstay trong các vùng nông thôn, thời gian này lượng 

khách giảm, ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông thôn, giảm sức mua nông sản 

hàng hóa thông qua dịch vụ du lịch này. 

- Bên cạnh đó, dịch tả lợn Châu phi tuy có giảm mạnh nhưng chưa được 

khống chế hoàn toàn, tái đàn chậm, khó khăn cho nông nghiệp. 

3. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

 - Duy trì, chăm sóc tốt diện tích gieo trồng lúa, để vừa đảm bảo an ninh 

lương thực, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân; điều 

chỉnh phù hợp về cơ cấu giống, mùa vụ, diện tích gieo trồng; tiếp tục phát triển các 

vùng sản xuất sản phẩm chủ lực (cam, chè, cây ăn quả có múi); tăng cường khâu 

chế biến, bảo quản nông sản, sản xuất theo tín hiệu và yêu cầu của thị trường; 

- Xây dựng hệ thống các kênh thông tin để nắm chắc, kịp thời tình hình 



 3 

sản xuất và tiêu thụ nông sản. Sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức để chỉ đạo 

đồng bộ, có giải pháp tổng thể, phù hợp về sản xuất nông nghiệp theo các cấp độ 

dịch bệnh Covid-19, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế của địa 

phương;  

- Đẩy mạnh kết nối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông 

dân sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các nhà máy, cơ sở chế biến, hợp tác xã, 

trang trại có kế hoạch điều chỉnh quy mô sản xuất theo tín hiệu, yêu cầu của thị 

trường; đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ 

nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa. 

 - Quản lý, kiểm soát, khử trùng, cách ly đúng quy định trong các nhà máy, 

trang trại, các điểm du lịch Homstay trong các vùng nông thôn 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, nhất là bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi để không tái nhiễm; tái đàn, khôi phục đàn lợn ở những nơi đảm bảo 

an toàn dịch bệnh. Tập trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng nông sản có hợp 

đồng liên kết, sản phẩm có thị trường tiêu thụ thuận lợi. Ứng dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, 

truy xuất nguồn gốc. 

- Chú trọng công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng, 

chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm; sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và 

đời sống nhân dân.  

 Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.  

 
   Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-04-09T16:49:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




