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V/v tăng cường các biện pháp đón tết
Nguyên đán Nhâm Dần và chỉ đạo sản
xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2022

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 43/UBND-THVX
ngày 07/01/2022 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm và Văn bản số
75/UBND-KT ngày 08/01/2022 về chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ
Xuân năm 2022;
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, thời tiết
năm 2022 có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến sản xuất. Để tăng
cường các biện pháp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an
toàn tiết kiệm, đồng thời chủ động đối phó với tình hình thời tiết bất thường, hạn
chế thấp nhất thiệt hại, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất vụ Xuân và cả
năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:
1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường bám sát cơ sở, phối hợp
chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1.1. Về sản xuất trồng trọt
Chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp theo Khung kế hoạch sản xuất
một số cây trồng chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thu hoạch
nhanh, gọn cây trồng vụ đông, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ
Xuân 2022, chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và dự báo của cơ quan
chức năng để chủ động thực hiện các biện pháp đề phòng và xử lý kịp thời về kỹ
thuật đối với tình huống ấm hoặc rét đậm, rét hại kéo dài; chủ động phối hợp với
các đơn vị cung ứng giống, vật tư nông lâm nghiệp, chuẩn bị đủ, cung ứng kịp
thời giống, vật tư nông lâm nghiệp, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức gieo
trồng vụ Xuân năm 2022 trong khung thời vụ tốt nhất và đạt kế hoạch diện tích
gieo trồng theo Văn bản số 2191/SNN-BVTV ngày 01/11/2021 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn sử dụng giống và thời vụ năm 2022.
Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với diện tích phù hợp
trong vụ Xuân 2022; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất;
tăng cường đầu tư thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông
sản, tăng thu nhập cho người lao động.
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Theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại cây trồng, hướng dẫn nhân
dân cách phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để sâu bệnh hại cây trồng phát
sinh thành dịch.
1.2. Về chăn nuôi, thú y, thủy sản
Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt đàn vật nuôi; theo dõi, giám
sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, tích cực thực hiện đồng bộ các
biện pháp phòng chống, khống chế dịch bệnh; đặc biệt chú trọng bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cúm gia cầm... ngăn chặn
không để dịch lây lan ra diện rộng; tập trung hướng dẫn thực hiện các mô hình
liên kết sản xuất chăn nuôi có hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân
với hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi tập trung trên
tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi.
Tăng cường đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn nhân dân che chắn chuồng trại,
dự trữ thức ăn phòng, chống đói rét cho gia súc, chăm sóc và sử dụng hợp lý gia
súc trong vụ sản xuất; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện tốt công
tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, lưu thông động vật, sản phẩm
động vật theo đúng quy định, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần;
thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật
và thủy sản tại các huyện, thành phố, chuẩn bị các điều kiện và triển khai tiêm
phòng các bệnh truyền nhiễm cho đàn gia súc, gia cầm theo hướng dẫn của Chi
cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.
Tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng có lợi thế như: Hồ thủy
điện, sông Lô, sông Gâm...mở rộng sản xuất, nuôi trồng thủy sản áp dụng thực
hành nông nghiệp tốt (GAP); liên kết, đầu tư nuôi trồng thủy sản gắn với chế
biến, tiêu thụ sản phẩm. Quản lý tốt việc khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi
thuỷ sản, đặc biệt là vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Chú ý tuyên truyền,
thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn cá trong vụ đông.
1.3. Về sản xuất lâm nghiệp
Rà soát, bố trí đủ diện tích kế hoạch trồng rừng năm 2022; kiểm tra
đôn đốc việc chuẩn bị trồng rừng đảm bảo trồng trong khung thời vụ tốt nhất.
Chỉ đạo, điều hành công tác sản xuất, cung ứng cây giống đảm bảo đáp ứng
đủ, kịp thời, đạt tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho Tết trồng cây Xuân Nhâm
Dần và nhu cầu trồng rừng năm 2022.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho người dân nâng cao
nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát hiện và xử lý
nghiêm, kịp thời không để tái diễn tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất lâm
nghiệp sai mục đích; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời việc phá rừng,
vận chuyển lâm sản trái phép; bố trí lực lượng thường trực để tiếp nhận và xử lý
kịp thời những thông tin về phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh,
nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
1.4. Công tác đảm bảo sản xuất
Tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương; huy động lồng ghép các nguồn
vốn để kịp thời sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị xuống cấp, hư
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hỏng. Quản lý chặt chẽ nguồn nước ở các công trình thủy lợi đảm bảo không
để thất thoát nước; sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Đối với những diện
tích sử dụng nguồn nước tưới từ các trạm bơm ven sông Lô, sông Gâm theo
dõi sát lịch xả nước theo dõi sát lịch xả nước theo thông báo trên các phương
tiện thông tin đại chúng và Văn bản số 2645/SNN-TL ngày 30/12/2021 của Sở
Nông nghiệp và PTNT để bố trí kế hoạch bơm nước phục vụ sản xuất đảm
bảo đủ nước cho cây trồng vụ Xuân năm 2022 sinh trưởng và phát triển tốt.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất
kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón,
thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo cán bộ chuyên môn, thường xuyên bám sát cơ sở để vận động,
hướng dẫn nhân dân thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp trong khung thời vụ
tốt nhất, thực hiện các biện pháp thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh
vật nuôi, phòng, chống đói, rét cho gia súc để sản xuất đạt hiệu quả.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở
2.1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, kế hoạch nhiệm vụ
được giao năm 2022, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và các Đề án,
Chương trình, Kế hoạch, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã
được ban hành, hướng dẫn, vận động nhân dân sản xuất theo tiêu chuẩn,quy
chuẩn, thực hiện liên kết sản xuất, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản;
tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội
dung tại mục 1 Văn bản này.
2.2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Chủ trì, phối hợp với Trung
tâm Khuyến nông, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, theo
dõi chặt chẽ tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; thường
xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời hướng dẫn các biện pháp đề phòng
và xử lý kịp thời về kỹ thuật đối với tình huống ấm hoặc rét đậm, rét hại kéo dài,
công tác phòng chống dịch hại trên từng loại cây trồng; bám sát khung kế hoạch
sản xuất một số cây trồng chính để chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở các
giải pháp chỉ đạo tổ chức sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2022 đảm bảo hoàn
thành kế hoạch tỉnh giao và mang lại hiệu quả.
2.3. Chi cục Kiểm lâm: Tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tiến độ
thực hiện sản xuất lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ giống cây
lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, kịp thời vụ;
kịp thời tham mưu cho Sở các giải pháp chỉ đạo điều hành đảm bảo hoàn
thành chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp theo kế hoạch tỉnh giao.
Phối hợp với các cơ quan chức năng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
nhân dân về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển
rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng để toàn dân nêu cao cảnh giác bảo vệ rừng.
Tiếp tục nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm để tăng cường tuần tra, kiểm
tra, chốt chặn tại các điểm có nguy cơ cao về xảy ra vi phạm; phát hiện ngăn
chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, không để
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xảy ra "điểm nóng" về khai thác rừng trái phép, nhất là các khu rừng đặc dụng,
rừng phòng hộ và rừng sản xuất có nguy cơ xâm hại cao.
2.4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp
phòng, chống đói rét cho gia súc; tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, cúm gia cầm..,
đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; tăng
cường kiểm tra, quản lý tốt hoạt động kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn
nuôi, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo đúng quy định; đôn đốc,
kiểm tra, giám sát công tác triển khai tại cơ sở để có biện pháp chỉ đạo, hướng
dẫn kịp thời, theo nội dung Văn bản số số 3924/UBND-KT ngày 14/10/2021 và
Văn bản số 4752/UBND-KT ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh. Tổng hợp tham
mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT về các giải pháp trong công tác phòng chống
đói, rét, dịch bệnh gia súc đảm bảo kịp thời và hiệu quả.
2.5. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản: Tăng cường
kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông
lâm thủy sản; đẩy mạnh việc kiểm tra chất lượng giống, vật tư trước, trong thời vụ
sản xuất. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức đánh giá đơn vị sản xuất thực phẩm
nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp với các ngành
chức năng làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2021.
2.6. Các Tổ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục phối hợp
với các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất nông
lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường bám sát cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn
nhân dân tổ chức sản xuất theo đúng chỉ tiêu kế hoạch và mang lại hiệu quả
cao; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ở cơ sở; thực
hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các đơn vị trực thuộc
Sở triển khai thực hiện tốt những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu
có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Giám đốc Sở (B/c);
- Các PGĐ Sở;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;
Phòng Kinh tế thành phố;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, KH.
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