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Tiến độ thực hiện

1
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh

viêm da nổi cục trên trâu, bò giai đoạn 2022-2030
Tháng 1/2022

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/02/2022

về phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò giai đoạn 2022-

2030.

2

Kế hoạch Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng: Thiên tai, đặc

biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 

Tháng 2/2022

Đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch, xin ý kiến tham gia của các ngành,

UBND huyện, thành phố và trình UBND tỉnh (chưa ban hành do Bộ

chưa có hướng dẫn).

3
Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh

Dại giai đoạn 2022 -2030
Tháng 4/2022

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/4/2022

về việc phòng chống bệnh dại trên địa bản tỉnh Tuyên Quang giai

đoạn 2022 - 2030.

4
Văn bản thực hiện Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa

XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tháng 5/2022

Đang chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổng hợp đề 

xuất 

5

Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ giảm phát

thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái

rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao

trữ lượng các-bon rừng (REDD+) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn

2021-2030.

Tháng 6/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND

tỉnh về việc xây dựng Đề án (Văn bản số 965/SNN-KL ngày

27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây

dựng Đề án thí điểm kinh doạnh tín chỉ các bon rừng).

6

Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp điện tử

(WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số

trong nông nghiệp đến năm 2030

Tháng 9/2022

Đang lập đề cương nhiệm vụ và dự toán thực hiện dự án trình Sở

Thông tin và TT, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; 

lập đề cương nhiệm vụ và dự toán xây dựng phần mềm và kho dữ liệu

dùng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
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Biểu số 01

(Kèm theo Báo cáo số: 227/BC-SNN ngày 20/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)


