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KẾ HOẠCH 

Phát triển ngành nông nghiệp nông thôn năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 1224/SNN-KHTC ngày 31/7/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp 

năm 2021. UBND Huyện Văn Lãng tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế ngành năm 2020 và xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp năm 

2021 như sau: 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2020 
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của UBND huyện. Để đảm bảo hoàn 

thành các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn năm 2020, 

UBND Huyện Văn Lãng ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc, những tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện 

quản lý, chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp; phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển 

khai các chương trình phát triển nông lâm nghiệp, tập trung chuẩn bị các điều kiện 

phục vụ sản xuất năm 2020; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư 

đầu vào; tăng cường sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi, tích trữ nước phục vụ 

cho sản xuất; tham mưu, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi nhằm 

đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế 1 . 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên bám sát đồng ruộng nhằm phát 

hiện tình hình sâu bệnh trên cây trồng để phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, đạt hiệu quả; chỉ đạo 

                                           
1 Các văn bản chỉ đạo, điều hành: Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về giao chỉ tiêu kế 

hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;  kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra 

quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn Xuân Canh Tý năm 

2020; công văn về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019 và phòng, chống dịch bệnh, đói rét cho vật 

nuôi, thủy sản; kế hoạch về tổ chức Lễ đón nhận xã Tân Việt, Huyện Văn Lãng đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2019; 

công văn về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2020; công văn về việc tuyên truyền, phổ biến quy trình 

phòng, chống sâu keo mùa thu; công văn về việc phối hợp rà soát, xác định địa giới hành chính cấp xã mới, địa danh 

thôn mới để hoàn thiện đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; công văn về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật; công văn về việc tăng 

cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm; kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025; kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Huyện Văn Lãng năm 2020; Kế 

hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 

Huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch về việc phòng chống dịch bệnh thủy sản trên năm 2020 địa bàn Huyện 

Văn Lãng;… 
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cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc nhân dân tập trung phòng chống đói, rét 

cho đàn vật nuôi. 

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM, 

ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN HẾT NĂM 2020 

2.1. Lĩnh vực trồng trọt 

Hiện nay, điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây lúa, ngô sinh trưởng và phát 

triển tốt, dự báo năng suất cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2.720,7 ha, đạt 100,7% kế 

hoạch đông xuân 2019-2020, bằng 101,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương 

thực có hạt ước đạt 11.686,5 tấn, bằng 100% kế hoạch, bằng 100,4% so với cùng kỳ. 

Trong đó: cây lúa xuân ước đạt 1.469 ha, đạt 100,3% kế hoạch, bằng 100,9% so với 

cùng kỳ; cây ngô xuân ước đạt 726,9 ha, đạt 98,2% kế hoạch, bằng 100,7% so với 

cùng kỳ; cây có bột ước đạt 68,2 ha, đạt 59,5% kế hoạch, bằng 74,5% so với cùng 

kỳ; cây thực phẩm ước 360,6 ha, đạt 111,6% kế hoạch, bằng 127,1% so với cùng kỳ; 

cây công nghiệp hàng năm ước đạt 29,4 ha, đạt 68,3% kế hoạch, bằng 98,2% so với 

cùng kỳ; cây hàng năm khác ước đạt 66,7 ha bằng 63,4 so với cùng kỳ. 

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản 

a) Về chăn nuôi: 

Tình hình đàn trâu, bò trên địa bàn huyện giảm mạnh, nhiều hộ nông dân bỏ 

hẳn đàn trâu do không có nhu cầu cày kéo; Hiện nay địa phương đang tập trung 

thực hiện việc tái đàn lợn, đến tháng 4/2020 tổng đàn lợn đã tăng 19% so với với 

thời điểm tháng 1/2020, tuy nhiên công tác tái đàn lợn còn gặp khó khăn do bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn tiềm ẩn trong môi trường chăn nuôi nguy cơ tái bùng 

phát cao, chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nên rất khó áp dụng 

các biện pháp an toàn sinh học.  

Tổng đàn trâu ước có 4.819 con, giảm 24,1% so với cùng kỳ; tổng đàn bò 

864 con, giảm 1,3% so với cùng kỳ; tổng đàn lợn 4.760 con, tăng 19% so với thời 

điểm sau công bố hết dịch năm 2019; tổng đàn gia cầm 176.000 con bằng 60,5% 

so với cùng kỳ.  

b) Về thủy sản:  

Sản xuất thủy sản được duy trì ổn định, tổng diện tích nuôi cá nước ngọt ước 

được 88,9 ha bằng  83,8% so với cùng kỳ. 

2.3. Các dịch vụ nông nghiệp 

a) Kết quả nhập và cung ứng vật tư phân bón: 

Việc cung ứng vật tư (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...) đảm bảo 

kịp thời vụ, chưa phát hiện tình trạng bán giống, phân bón giả trên thị trường.  

Trong 6 tháng đầu năm, khối lượng giống đã cung ứng khoảng 100 tấn các 

loại: 

+ Vụ xuân 90 tấn (giống lúa 70 tấn, ngô 20 tấn) 

+ Vụ mùa 10 tấn (giống lúa 8 tấn, ngô 2 tấn) 

Khối lượng phân bón đã xuất bán khoảng 580 tấn các loại. 

b) Công tác bảo vệ thực vật: 

Thường xuyên kiểm tra sinh vật hại trên cây trồng hiện nay chưa phát hiện 

đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam. 
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Thường xuyên bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính 

xác, kịp thời các đối tượng dịch hại trên các cây trồng. Trên cây lúa đối tượng sâu 

bệnh hại như sâu cuốn lá nhỏ, Rầy nâu-Rầy lưng trắng gây hại với mật độ không 

đáng kể. Trên cây ngô xuân sâu keo mùa thu gây hại với mật độ trung bình 0,5 – 

1,5 C/m2 tỷ lệ gaai hại không đáng kể giảm so với cùng kỳ năm 2019 do bà con đã 

áp dụng nhiều biện pháp phòng trừ theo các khuyến cáo của cơ quan chuyên 

môn.Trên cây ăn quả  bệnh thán thư phát sinh và gây hại diện tích khoảng 9ha chủ 

yếu tại 02 xã Hoàng Việt và Tân Mỹ.Trong điều kiện thời tiết chuyển từ mưa lạnh 

sang nắng nóng bệnh phát sinh gây hại mạnh và gây rụng quả tỉ lệ trung bình 2-4% 

quả. 

c) Công tác thú y:  

- Tình hình dịch bệnh: Trong 6 tháng đầu năm, xuất hiện một số loại dịch 

bệnh như lở mồm long móng trên đàn trâu bò, bệnh tiêu chảy và Dịch tả lợn Châu 

Phi trên đàn lợn; NCX-THT ở gia cầm; care, tiêu chảy ở chó, mèo...Tổng số vật 

nuôi mắc bệnh hơn 310 con các loại. Các bệnh lở mồm long móng, tiêu chảy ở lợn; 

NCX-THT ở gia cầm; care, tiêu chảy ở chó, mèo đã được cơ quan chuyên môn 

phát hiện và khống chế kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Riêng Dịch tả lợn 

Châu phi xảy ra cuối tháng 4/2020 tại 4 xã Hội Hoan, Thanh Long, Tân Thanh, 

Thụy Hùng, đến nay tổng số con chết và tiêu hủy là 28con/1.238kg, cơ quan 

chuyên môn đã hướng dẫn thực hiện các biện pháp chống dịch. 

- Công tác tiêm phòng: tiêm phòng trâu bò được 5.762 con (trong đó LMLM 

3.630 con, Tụ huyết trùng 2.070 con, Tiên mao trùng  62 con); tẩy giun đũa bê nghé 

177 con; Tiêm vắc xin dịch tả lợn: 750  con; Tiêm phòng gia cầm: 12.860 lượt con;  

- Kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ: Kiểm dịch vận chuyển được 

950 con lợn; Kiểm soát giết mổ được 1.880 con lợn, 46 con trâu bò, 1.410 con gia 

cầm. 

- Công tác phun tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi: từ đầu năm đến nay  

được 624 lít thuốc sát trùng/17 xã, thị trấn. Trong đó: phun tập chung được 107 

lít/212.422m2/2.059hộ/41thôn/9xã,thịtrấn (xã Bắc Hùng,  Bắc Việt, Thanh Long, 

Tân Thanh, Hoàng Việt, TT. Na Sầm, Tân Mỹ Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan); cấp 

phát cho dân tự phun và các hộ giết mổ: 469 lít/106 thôn+24 hộ giết mổ; phun 

phòng chống dịch tại xã Hội Hoan, Thanh Long được 48 lít. 

Phát tờ rơi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi được 1.360 tờ và bệnh cúm gia cầm 

được 170 tờ. 

d) Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 

Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra và quyết định 

thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón 

và thuốc bảo vệ thực vật năm 2020. Kết quả, tiến hành kiểm tra được 25 cơ sở hộ 

kinh doanh (12 hộ kinh doanh cố định, 13 hộ bán lưu động tại các chợ trên địa bàn 

huyện) trên địa bàn 05 xã, thị trấn (xã Hoàng Văn Thụ, Tân Mỹ, Hoàng Việt, Hội 

Hoan và thị trấn Na Sầm). Đoàn đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 17 cơ sở kinh 

doanh do các lỗi như: tại thời điểm kiểm tra không niêm yết giá bán, bán hàng quá 

hạn sử dụng ghi trên nhãn bao bì. Số tiền xử phạt vi phạm là 12.050.000 đồng. Số 

hàng hóa tịch thu tiêu hủy tại chỗ tổng giá trị là 560.000 đồng.  
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Triển khai ký cam kết sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn được 270 hộ 

Cấp giấy xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP được 02 hộ.  

e) Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 

Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật được đẩy 

mạnh. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn về chuyển giao 

khoa học kỹ thuật được 15 cuộc, thu hút 330 lượt người tham gia.  

 2.4. Lĩnh vực phát triển lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng 
a) Phát triển lâm nghiệp: 

Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn 

toàn huyện. Có 17/17 xã, thị trấn tổ chức ra quân trồng cây, đạt 100% kế hoạch. 

Kết quả trồng rừng mới ước đạt 390 ha cây lâm nghiệp các loại bằng 95,8 % so với 

cùng kỳ, cây Hồng vành khuyên được 52,4 ha. 

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc nhân dân tiến hành chăm sóc diện tích rừng 

trồng mới theo quy trình kỹ thuật. Hướng dẫn, đôn đốc nhân dân tiến hành chăm 

sóc diện tích rừng trồng mới... 

Tình hình khai thác lâm sản như sau: Khai thác gỗ ước đạt 20 m3 , khai thác 

nhựa Thông ước đạt 10,0 tấn; hoa Hồi ước đạt 100,0 tấn. 

b) Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR: 

- Công tác truyên truyền phố biến giáo dục pháp luật như: Luật lâm nghiệp, 

Thông tư số 27/2018/TT-BNN&PTNT ngày 16/11/2018 của bộ nông nghiệp 

PTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Hướng dẫn sô 53/KL-

ĐT ngày 28/01/2019 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn thực hiện thông tư số 

27/2018/TT-BNNPTNT và một số các văn bản khác, đến các chủ rừng, các cơ sở 

kimh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn. Phối hợp với thôn tổ chức họp thôn 

tuyên truyền lồng ghép được 01 cuộc với tổng số người nghe là 62 người. 

 - Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: cơ quan chuyên môn lên lịch phân 

công trực  hàng tuần, hỗ trợ kịp thời cho các xã, thị trấn khi có cháy rừng xảy ra. 

Trong tháng trên địa bàn huyện không có cháy rừng xảy ra. 

- Công tác quản lý bảo vệ rừng:Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chủ rừng 

thực hiện Phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, phối hợp 

với các ban ngành của xã, trưởng thôn tổ chức các cuộc kiểm tra tuần rừng, kiểm 

tra quy ước, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng của thôn như sau: 

+  Tổ chức Kiểm tra tuần rừng được: 23 cuộc  

+ Kiểm tra việc thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR cấp 

thôn được: 29 thôn  

+ Kiểm tra các hoạt động của tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR cấp 

thôn được: 29 tổ  

Quản lý chặt chẽ việc khai thác lâm sản gỗ rừng trồng và cây trồng phân tán 

của cá nhân và tập thể trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.  

2.5. Thuỷ lợi - Phòng chống thiên tai, TKCN  

a) Thủy lợi 

Hệ thống các công trình thủy lợi tập trung, hệ thống đập dâng hoạt động cơ 

bản ổn định. Đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 
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- Thực hiện Kinh phí sự nghiệp thủy lợi: Kế hoạch vốn giao 1.271,0 triệu 

đồng được phân bổ cho 02 công trình xây dựng mới tại 02 xã Hoàng Việt, Bắc 

Hùng và thanh toán khối lượng hoàn thành 01 công trình tại xã Hoàng Việt. Đến 

nay 02 công trình xây dựng mới đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, hoàn 

thành ước đạt 60% khối lượng được phê duyệt. 

- Chính sách miễn thủy lợi phí: kế hoạch vốn 601,7 triệu đồng; tạm giao 400 

triệu đồng. Hiện nay đã hoàn thành hợp đồng đặt hàng với các đơn vị quản lý, vận 

hành khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất nông 

nghiệp của nhân dân trên địa bàn.  

- Công tác hỗ trợ xi măng thủy lợi nhỏ: Kế hoạch vốn giao 200,0 triệu đồng. 

Hiện nay đã hoàn thành công tác chỉ định thầu và hợp đồng với đơn vị cung ứng xi 

măng, hoàn thiện các thủ tục thanh toán nợ năm 2019, đồng thời tiếp tục hướng 

dẫn các xã hoàn thiện các thủ tục, tổng hợp đăng ký và cấp phát được 25 tấn cho 

các hộ dân có nhu cầu. 

b) Phòng chống thiên tai:  

 - Ngày 24/01/2020 (tức ngày 30 Tết năm Canh Tý) trên địa bàn huyện Văn 

Lãng có xảy ra mưa to, dông lốc kèm theo mưa đá gây vỡ, thủng mái ngói của một 

số hộ dân, một số diện tích cây cối hoa màu bị ảnh hưởng nhẹ. Qua kiểm tra thống 

kê có 109 nhà dân thuộc 03 xã Bắc Việt, Bắc La, Tân Tác bị ảnh hưởng, ước tính 

thiệt hại khoảng 150 triệu đồng, trong đó bị thiệt hại nhiều nhất trên địa bàn xã Bắc 

Việt (có 59 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng), không 

có thiệt hại về người. 

- Ngày 26/3/2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng có xảy ra dông lốc gây tốc  

mái bằng tấm lợp Pbro xi măng của một số hộ dân, tại 4 hộ dân tại thôn Khòn Búm 

xã Bắc Hùng. Qua kiểm tra thống kê ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng, 

không có thiệt hại về người. UBND xã đã huy động lực lượng tại chố kịp thời giúp 

đỡ các hộ bị thiệt hại. 

- Ngày 08/5/2020 trên địa bàn huyện Văn Lãng có xảy ra dông lốc gây nhiều 

thiệt hại cho nhân dân tại 13 xã. Qua kiểm tra thống kê có 667 hộ bị thiệt hại (652 

nhà bị tốc mái, 11.440 m2 hoa màu và 6.505 cây lâm nghiệp bị đổ), ước tính thiệt 

hại 826,796 triệu đồng, không có thiệt hại về người. UBND xã đã huy động lực 

lượng tại chố kịp thời giúp đỡ các hộ bị thiệt hại. 

2.6. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

a) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đến nay theo 

kết quả rà soát bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 10,1 tiêu chí/xã.  

Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

năm 2020; kế hoạch xây dựng xã Bắc Hùng, Hoàng Việt đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2020;  

 Tham mưu triển khai vốn sự nghiệp, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 

2020, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới nâng cao; công tác 

kiểm tra các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã thực hiện trong năm 2019. 

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020: Đến nay xã 

Hoàng Việt đạt 8/19 tiêu chí, 11/19 tiêu chí chưa đạt. Xã Bắc Hùng đạt 11/19 tiêu 

chí, 8/19 tiêu chí chưa đạt.  
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 Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện chủ trì làm việc với UBND các 

xã Bắc Hùng, Hoàng Việt (phấn đấu đạt chuẩn năm 2020) rà soát, đánh giá chi tiết 

mức độ đạt của các chỉ tiêu, tiêu chí; hướng dẫn, xây dựng lộ trình triển khai thực 

hiện các tiêu chí đối với các xã. 

 Tham mưu cho UBND ban hành Quyết định công nhận 04 thôn xã biên giới 

đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2019 cụ thể: thôn Pò Cại xã Tân Mỹ, thôn Pá 

Tặp xã Trùng Khánh, thôn Đâng Van xã Thanh Long, thôn Na Hình xã Thụy 

Hùng. 

b) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 

Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-UBND, ngày 05/6/2020 của UBND 

huyện Văn Lãng về việc phân bổ và giao vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Tổng 

nguồn vốn triển khai là 3.926,0 triệu đồng, phân bổ cho 14 xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 33/NN ngày 

11/6/2020 V/v đẩy nhanh thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đến nay UBND các xã, thị trấn đang triển khai 

thực hiện, có 8/14 xã đã trình thẩm định dự án, dự kiến thời gian thẩm định dự án 

trước ngày 15/8/2020. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đạt được 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện đã triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để phục vụ 

cho sản xuất: tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác ra quân làm 

thủy lợi và tết trồng cây; phòng chống đói rét cho trâu bò, tiêm phòng cho gia súc, 

gia cầm; công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng; công tác chuẩn 

bị giống, vật tư nông nghiệp; điều tiết nước hợp lý, sẵn sàng các biện pháp chống 

hạn, đảm bảo đủ nước cho sản xuất vụ Xuân,...Do vậy, kết quả sản xuất nông lâm 

nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: Tổng 

diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2.720,7 ha, đạt 100,7% kế hoạch đông 

xuân 2019-2020, bằng 101,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước 

đạt 11.686,5 tấn, bằng 100% kế hoạch, bằng 100,4% so với cùng kỳ.  

2. Hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm 

- Một số cấp uỷ, chính quyền các xã, cơ quan chuyên môn còn chưa chủ 

động, quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, chưa sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở 

cơ sở.  

- Tình hình thời tiết thay đổi thất thường, thiên tai dịch bệnh nhiều cũng ảnh 

hưởng đến điều kiện sản xuất nông lâm nghiệp của người dân. Đặc biệt năm 2019 

xảy ra dịch tả lợn Châu Phi khiến đàn lợn giảm mạnh đến nay công tác tái đàn còn 

gặp nhiều khó khăn. 

- Chương trình hỗ trợ măng thủy lợi nhỏ triển khai chậm, do người dân chưa 

chuẩn bị được vật liệu đối ứng (Cát, sỏi, đá...). 

- Trình độ dân trí, khả năng tiếp nhận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

nhân dân còn hạn chế, một bộ phận người dân giữ tập quán canh tác cổ truyền, 
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không có tư duy chuyển dịch sản xuất theo hướng hàng hóa, không chủ động tiêm 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.  

Phần II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2021 

 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

UBND Huyện Văn Lãng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ngành nông nghiệp 

nông thôn năm 2021 như sau: 

I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

1.1. Về trồng trọt 

Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất cây 

trồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm gắn với liên kết các doanh nghiệp 

tham gia tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản. Kế hoạch gieo trồng năm 2021 phấn đấu 

tổng diện tích gieo trồng đạt 5.754 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 21.892,8 

tấn. Trong đó: Sản lượng thóc: 17.148,5 tấn, sản lượng ngô đạt 4.744 tấn. 

1.2. Về chăn nuôi, thú y 

- Về chăn nuôi: Tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

phấn đấu đến hết năm 2021 tổng đàn trâu có 6.030 con, đàn bò 946 con, đàn lợn 

14.000 con, đàn gia cầm 296.000 con. Khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi 

thuỷ sản theo hướng thâm canh, duy trì 106,0 ha trở lên diện tích mặt nước nuôi 

trồng thuỷ sản. 

- Công tác Thú ý: đẩy mạnh công tác tiêm phòng, trong đó tiêm phòng trâu, 

bò 12.000 lượt con; tiêm phòng lợn 3.000 lượt con; đàn gia cầm 50.000 lượt con; 

tiêm phòng dại 2.000 lượt con. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân 

dân chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi hiệu quả. 

1.3. Công tác khuyến nông, khuyến lâm - Dịch vụ nông nghiệp 

- Huy động các nguồn lực tham gia đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến 

lâm, xây dựng các mô hình trình diễn tiến bộ kỹ thuật. Theo dõi và báo cáo kịp 

thời tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, tình hình sâu bệnh hại và các 

diễn biến khác trong sản xuất nông lâm nghiệp phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo 

sản xuất. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Đảm bảo thị trường 

kinh doanh lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. 

2. Lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, cây ăn quả 

Đẩy mạnh trồng mới, kết hợp chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng. 

Năm 2021 phấn đấu trồng rừng mới trên 480,0 ha, chăm sóc 1.000,0 ha, bảo vệ 

rừng bằng nguồn ngân sách 2.360 ha, khoanh nuôi 1.930,0 ha, bảo vệ tốt diện tích 

rừng hiện có, nâng độ che phủ của rừng đạt trên 73,2%. Tuân thủ chặt chẽ thiết kế 

khai thác, chu kỳ khai thác, độ tuổi khai thác… Phát triển diện tích trồng cây ăn 
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quả có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của huyện như: 

quýt, hồng vành khuyên, mận sớm... phấn đấu trồng mới 50 ha cây ăn quả. 

3. Công tác thủy lợi 

Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp một số công trình thuỷ lợi. Quản lý và sửa chữa 

kịp thời hệ thống các công trình thủy lợi đảm bảo diện tích phục vụ tưới tiêu cho 

cây trồng. Triển khai có hiệu quả việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác dùng 

nước để quản lý sử dụng có hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi hiện có. 

Chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị đầy đủ phục vụ công tác phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

4. Các chương trình mục tiêu quốc gia 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực. Phấn 

đấu năm 2021 đưa tỷ lệ bình quân đạt tiêu chí nông thôn mới các xã lên 13,5 tiêu 

chí. Duy trì các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục phấn đấu xây dựng thêm 

01xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã Hoàng Văn Thụ đạt Chuẩn nông thôn 

mới nâng cao. 

Trên đây là kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp nông thôn năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân Huyện Văn Lãng./.  
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT (BC); 

- TT Huyện uỷ (BC); 

- TT HĐND huyện (BC); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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