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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8/2021
1. Công tác chỉ đạo điều hành.
Trong tháng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn ngành đã
thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo phát triển sản xuất, tháo gỡ
khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ vận chuyển nông sản của ngành trong thời gian dịch bệnh.
a. Về Nông nghiệp:
- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2021, khắc phục tình hình
dịch bệnh trên cây cao su, điều, tiêu…; thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
trên đàn gia súc, gia cầm; xử lý các ổ dịch bệnh: dịch tả lợn Châu phi, viêm da nổi cục,
lở mồm long móng trên đàn gia súc không để lây lan trên diện rộng; tiếp tục triển khai
công tác xây dựng cơ sở, vùng, chuỗi sản xuất ATDB.
- Tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản và hỗ trợ tiêu thụ nông sản ngoài tỉnh.
b. Về Lâm nghiệp:
- Trình UBND tỉnh: về việc nộp tiền trồng rừng thay thế đối với dự án chuyển
mục đích sử dụng rừng về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; triển khai Quyết
định số 984/QĐ-TTg ngày 23/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trình thẩm định hồ
sơ, dự toán trồng rừng tại Lòng hồ thủy điện Cần Đơn, Ban QLRPH Tà Thiết và Lòng
hồ thủy lợi Phước Hòa.
- Tiếp tục triển khai và thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2021; thực hiện
quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030.
- Tăng cường công tác bảo vệ rừng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT và
UBND tỉnh; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.
c. Các nhiệm vụ trọng tâm khác:
Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc
gia về xây dựng Nông thôn mới, chương trình đào tạo nghề nông thôn.
2. Tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp.
2.1. Nông nghiệp:
- Cây hàng năm: Tính đến ngày 15/8/2021 toàn tỉnh ước thực hiện gieo trồng
được 18.344 ha, giảm 4,3% (giảm 817 ha so với cùng kỳ, đạt 67% kế hoạch năm).
Trong đó: cây lương thực có hạt diện tích gieo trồng đạt 9.786 ha, giảm 2,2% (217 ha)
so cùng kỳ; cây có củ diện tích gieo trồng đạt 4.500 ha, giảm 12,8% (663 ha) so cùng
kỳ; cây thực phẩm diện tích gieo trồng đạt 2.562 ha, tăng 1,4% (36 ha) so cùng kỳ; cây
công nghiệp hàng năm diện tích gieo trồng đạt 239 ha, tăng 8% (18 ha) và cây hàng
năm khác diện tích gieo trồng đạt 1.257 ha, tăng 0,7 % (09 ha) so cùng kỳ.
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- Cây lâu năm: ước tính toàn tỉnh hiện có 429.631 ha cây lâu năm, giảm 0,04%
(+157 ha), so với chính thức năm 2020, đạt 99,7% kế hoạch năm. Trong đó:
+ Cây ăn quả các loại hiện có có 12.042 ha, giảm 2,4% (300 ha) so với chính
thức năm 2020.
+ Cây công nghiệp lâu năm chủ lực của tỉnh hiện có 417.589 ha, tăng 0,03% (143
ha) so với chính thức năm 2020. Trong đó: cây điều hiện có 139.838 ha, giảm 30 ha,
sản lượng ước đạt 205.277 tấn, tăng 16.262 tấn; cây hồ tiêu hiện có 15.653 ha, giảm
237 ha, sản lượng ước đạt 29.732 tấn, tăng 1.515 tấn; cây cao su 247.266 ha, tăng 607
ha, sản lượng thu hoạch trong tháng ước đạt 39.385 tấn, tăng 1.422 tấn (cộng dồn đến
tháng 8 sản lượng đạt 195.624 tấn, tăng 5.815 tấn so với cùng kỳ); cây cà phê 14.422
ha, giảm 174 ha, sản lượng cà phê chưa có. Nhìn chung các loại cây trồng lâu năm của
tỉnh vẫn ổn định và phát triển, các loại cây ăn trái đã cơ bản thu hoạch xong.
- Tình hình sâu bệnh: Công tác bảo vệ thực vật vẫn được các cấp, các ngành duy
trì quan tâm do đó tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng đều ở mức hại nhẹ ảnh
hưởng không đáng kể đến sinh trưởng và phát triển cây trồng.
2.2. Chăn nuôi - Thú y:
a. Công tác chăn nuôi:
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo sản xuất chăn nuôi theo quy hoạch và dự án phát triển
chăn nuôi đã được UBND tỉnh phê duyệt. Chú trọng phát triển chăn nuôi công nghiệp
gắn chuỗi giá trị đã chuyển biến rõ nét cả về quy mô và tổ chức sản xuất, thu hút các
tập đoàn lớn đến đầu tư như CP, JAPFA, DABACO, NEW HOPE. Tổng đàn gia súc,
gia cầm và chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh đạt: đàn trâu 13.390 con, tăng 140 con so
với cùng kỳ, đàn bò hiện có 39.050 con, tăng 40 con so với cùng kỳ, đàn lợn 1.065.200
con, tăng 9.900 con so với cùng kỳ, đàn gia cầm 8.060 ngàn con, giảm 10 ngàn con so
với cùng kỳ.
b. Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm:
- Dịch tả lợn Châu Phi: Trong tháng, Dịch tả lợn Châu Phi xã ra các huyện Đồng
Phú, Bù Gia Mập, Hớn Quản và Bù Đốp với số lợn tiêu hủy là 22.455,8kg/407 con.
Cộng dồn đến ngày 15/08/2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi tại 21
xã, phường thuộc 08 huyện, thị xã, thành phố (bao gồm huyện Bù Đăng, Hớn Quản,
TX.Phước Long, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Đồng Phú, TP.Đồng Xoài, Bù Đốp). Tổng
số lợn tiêu hủy là 79.202,7 kg/1.535 con. Các ổ dịch đã được xử lý kịp thời theo quy
định, hạn chế lây lan ra diện rộng.
- Bệnh Viêm da nổi cục:Trong tháng, bệnh Viêm da nổi cục đã xảy ra tại 09
huyện với số bò mắc bệnh là 111 con/tổng đàn 357 con, số bò chết và tiêu hủy là
1.481kg/09 con. Cộng dồn đến 15/8/2021, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bệnh viêm da
nổi cục trên đàn bò tại 25 xã thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố (Bù Đốp, Hớn Quản,
Lộc Ninh, Chơn Thành, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Phước Long và Đồng Phú)
với tổng số bò bị bệnh là 138 con/tổng đàn 471 con; số bò chết và tiêu hủy 1.713 kg/11
con bò.
- Bệnh LMLM: Trong tháng phát sinh 13 con bò bệnh LMLM/tổng đàn 20 con
tại 05 hộ nuôi bò thuộc xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng. Hiện nay dịch bệnh đã được
khống chế, không phát sinh ổ dịch mới.
c. Công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ:
- Thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi tỉnh theo
quy định của Luật Thú y năm 2015 và các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Kết
quả đã kiểm dịch được: 385con dê, 339.150 con lợn , 5.132.431 con gà, 33.290 con
vịt, 2.240.000 quả trứng giống, 2.352.655 kg thịt làm thực phẩm và 706.823 kg sản
phẩm động vật khác làm thức ăn chăn nuôi.
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-Tiếp tục duy trì hoạt động 02 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật đầu mối giao
thông ra vào vùng an toàn dịch bệnh (01 chốt tại xã Tân Lập-Đồng Phú và 01 chốt tại
xã Thành Tâm-Chơn Thành). Phân công cán bộ trực 24/24 giờ, tăng cường kiểm tra,
kiểm soát và phun xịt tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện vận chuyển ra vào địa
bàn tỉnh. Hạn chế mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Kết quả trong tháng 8/2021:
các chốt đã kiểm tra, kiểm soát được 232xe chở lợn (16.305con), 01 xe chở trâu bò (16
con), 140xe chở gà (376.430con), 22 xe chở vịt (39.500con), 199 xe chở spđv các loại
(188.303kg).
- Thực hiện công tác kiểm soát giết mổ: tại Nhà máy giết mổ gàthuộc chuỗi sản
xuất thịt gà để xuất khẩu của Công ty TNHH CPV Food, Chi cục Chăn nuôi và Thú y
tỉnh đã phối hợp chi cục Thú y vùng VI thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đối với
sản phẩm tiêu thụ nội địa và phục vụ cho xuất khẩu;Kết quả trong tháng 8/2021 kiểm
soát được 1.316.064 con gà (Trong đó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm soát là
946.598 con và Chi cục Thú y vùng VI là 369.466 con).
d. Công tác xây dựng cơ sở, vùng, chuỗi sản xuất ATDB:
- Kết quả xây dựng cơ sở ATDB: hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có 61
cơ sở chăn nuôi gia cầm và 115 cơ sở chăn nuôi lợn được công nhận ATDB.
- Kết quả xây dựng vùng ATDB: do anh hưởng của dịch bệnh Covid nên việc lấy
mẫu giám sát chưa thực hiện theo kế hoạch.
- Kết quả xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà ATDB để xuất khẩu: Chuỗi sản xuất
thịt gà an toàn dịch bệnh để xuất khẩu của công ty TNHH CPV Food tiếp tục triển khai
các hoạt động của dự án theo kế hoạch. Hiện nay chuỗi đã có 01 Nhà máy sản xuất
thức ăn chăn nuôi; 01 Nhà máy ấp; 03 trại gà giống; 05 trại gà thịt; 01 Nhà máy giết
mổ và chế biến; 05 trại gà thịt đang được xây dựng.
2.3. Thủy sản:
Bình Phước có tổng diện tích mặt nước khoảng 28.300ha (bao gồm khoảng 60
công trình thủy điện, thủy lợi và các ao hồ sông suối..) với tổng diện tích mặt nước
có thể sử dụng để nuôi trồng, khai thác thủy sản khoảng 18.000 ha, trong đó mặt
nước sông suối kênh là 7.197 ha, đất có mặt nước chuyên dùng là 3.702 ha.
2.4. Kiểm lâm:
a. Công tác tuyên truyền:
Trong tháng, lực lượng Kiểm lâm tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình
mục tiêu phát triển lâm nghiệp các cấp duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về bảo
vệ rừng; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật được 17 lượt và tuyên truyền
bảo vệ rừng lưu động được 02 đợt; tuyên truyền về việc thực hiện các quy định về
quản lý, bảo vệ rừng 02 đợt cho 25 công nhân khai thác mủ cao su.
b. Tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản:
Tổng số vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2021: 01 vụ, giảm 05 vụ so
với tháng 7/2021: vi phạm về tàng trữ, mua bán, CBLS trái pháp luật: 01 vụ (giữ
nguyên).
c. Tình hình xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý rừng và quản
lý lâm sản:
Số vụ đã xử lý: 06 vụ (toàn bộ là xử lý hành chính). Kỳ các tháng trước chuyển
sang: 01 vụ + trong kỳ: 05 vụ.
Tang vật, phương tiện tịch thu: 8,39 m3 gỗ bao gồm 8,145m3 gỗ tròn và 0,245
m3gỗ xẻ; 01 cưa xăng, 01 cưa máy, 01 lam cưa, 01 con dao. Tổng số tiền thu nộp ngân
sách: 87.000.000 đồng.
d. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng:
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Trong tháng trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa trên diện rộng và liên tục nên
không còn nguy cơ cháy rừng.
e. Công tác phát triển rừng:
- Công tác trồng cây xanh
+ Đối với cây xanh do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện: (1) UBND
huyện Bù đốp đã hoàn thành kế hoạch giao cây trong tháng 6/2021 và đang chuẩn bị
thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu tỷ lệ cây trồng, tỷ lệ cây sống để báo cáo
UBND tỉnh. (2) UBND huyện Bù Gia Mập đang trong quá trình giao cây (dự kiến
hoàn thành trước 25/8/2021). (3) UBND huyện Hớn Quản, Đồng Phú, thị xã Phước
Long đã hoàn thành công tác đấu thầu và đang xây dựng kế hoạch giao cây (dự kiến
hoàn thành trước 05/9/2021). (4) UBND các huyện, thị xã, thành phố: Lộc Ninh, Chơn
Thành, Đồng Xoài, Bình Long, Bù Đăng đang trong quá trình thẩm định dự toán và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp cây giống, chưa lựa chọn được nhà thầu nên chưa
xác định được thời gian giao cây.
+ Đối với cây xanh do các đơn vị Sở, ban, ngành và các Công ty Cao su thực
hiện: Hiện nay Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND huyện Phú Riềng đã ban hành kế
hoạch giao cây, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên Ké hoạch giao cây
phải thay đổi so với kế hoạch (dự kiến hoàn thành trước 30/8/2021).
- Công tác phát triển rừng: đang triển khai thực hiện thẩm định dự toán để tiến
hành trồng rừng tại Lòng hồ thủy điện Cần Đơn; trồng rừng tại Ban QLRPH Tà Thiết
và trồng rừng tại Lòng hồ thủy lợi Phước Hòa.
f. Công tác quy hoạch : phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật các dự án dự kiến thực
hiện quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030.
2.5. Chương trình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn:
- Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nội dung theo yêu cầu Ban bí thư TW về
việc tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X
về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ nông
sản trong điều kiện dịch Covid-19.
2.6. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới:
- Xây dựng dự thảo kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025. Hiện đang lấy ý kiến góp ý các sở, ban ngành.
- Tổ chức đánh giá, thẩm định hồ sơ đối với 2 huyện Chơn Thành và Đồng Phú
đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
- Triển khai đánh giá, thẩm định hồ sơ đối với các xã phấn đấu về đích nông thôn
mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021.
* Kết quả Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước:
- Số huyện, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới: 2
huyện.
- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 60/90xã.
- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 8 xã.
- Số thôn, ấp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 17 thôn, ấp.
- Số tiêu chí toàn tỉnh ước thực hiện đến tháng 8/2021 là: 17,52 tiêu chí.
- Phân theo nhóm tiêu chí:
+ Số xã đạt 19 tiêu chí: 60 xã
+ Số xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí: 16 xã
+ Số xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí: 14 xã
Toàn tỉnh không còn xã dưới 10 tiêu chí.
- Đối với 10 xã phấn đấu về đích 2021 (lũy kế đến hết 2021 là 70/90 = 77,78):
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Do được tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ để đẩy nhanh công tác xây dựng nông
thôn mới vì vậy hầu hết các xã đều đạt từ 14 đến 17 tiêu chí; cụ thể: 2 xã đạt 17 tiêu
chí; 5 xã đạt 16/19 tiêu chí; 2 xã đạt 15/19 tiêu chí; 1 xã đạt 14/19 tiêu chí; Số tiêu chí
bình quân của 10 xã phấn đấu về đích năm 2021 đạt 15,81 tiêu chí.
- Đối với 7 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao:
Xây dựng nông thôn mới nâng cao đang được các địa phương triển khai mạnh
mẽ. Số tiêu chí bình quân của 7 xã là 7,87 tiêu chí. Trong đó theo tự đánh giá của địa
phương hiện có 01 xã đạt 11 -12 tiêu chí; 3 xã đạt từ 8-9 tiêu chí; 3 xã đạt từ 4-6 tiêu
chí.
- Đối với thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2021:
+ Thị xã Bình Long đã được TW vào kiểm tra thực tế, hồ sơ đã bảo vệ thành
công trước hội đồng thẩm định TW ngày 01/7/2021. Hiện Bộ Nông nghiệp và PTNT
đã trình Thủ tướng ra quyết định công nhận đạt chuẩn tại Tờ trình số 4899/TTr-BNNVPĐP ngày 04/8/2021.
+ Chơn Thành và Đồng Phú: Hiện các Sở, ban ngành đang thẩm tra hồ sơ trước
khi lấy ý kiến hài lòng của người dân; đăng báo đài lấy ý kiến toàn tỉnh và họp BCĐ
bỏ phiếu.
- Về làm đường BTXM năm 2021: chỉ tiêu giao là 618km ; vốn hỗ trợ 7 huyện
là: 120.000 triệu đồng (Quyết định số 3308/QĐ-UBND ngày 28/12/2020) và 75.000
tấn xi măng (đợt I), đến 15/8/2021 đã làm được 259/618km.
2.7. Hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp:
a. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp:
- Chương trình giá nông sản và vật tư nông nghiệp: Hàng ngày cập nhật giá cả
nông sản đưa lên website của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh. Phối hợp với Đài PTTH
chạy tin giá các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp trên Đài PTTH với tần suất 2
lần/ngày được phát sóng vào lúc 11h30 hàng ngày và phát lại lúc 18h30 cùng ngày.
Hàng ngày cập nhật giá cả nông sản đưa lên website của Sở Nông nghiệp & PTNT
tỉnh.
- Thực hiện phóng sự truyền hình: Phối hợp với đài PTTH thực hiện 01 phóng sự
với chủ đề “Tiêu thụ nông sản mùa covid”, phóng sự được phát trên chuyên mục
“Nông nghiệp nông thôn” của Đài PTTH và Báo Bình Phước.
- Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản: dự kiến sẽ cung cấp
nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu da bò, bưởi da xanh cho các đơn hàng. Giới thiệu 30
mặt hàng là các sản phẩm ocop và các nông sản đặc trưng của tỉnh cho thành phố Hải
Phòng để giới thiệu tại các gian hàng nông sản của thành phố Hải Phòng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Xây dựng và Phát triển mô hình sản xuất Điều
bền vững từ nguồn vốn Trung ương, Dự án phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững.
- Công tác sản xuất tại Trại giống Cây trồng, vật nuôi: chăm sóc nuôi vỗ đàn cá
bố mẹ phục vụ cho sinh sản trong năm 2021 gồm: cá Rôphi, cá Lăng nha; Cho sinh
sản 02 đợt cá lăng Được 300.000 con bột; Cải tạo 02 ao ương cá trê bột (900.000
con/02ao); xuất 300kg cá trê và thực hiện chăm sóc ương dưỡng cá trê, cá Trắm cỏ, cá
Chép Koi. Chăm sóc tốt các vườn cây đầu dòng: điều, ca cao, cây ăn trái sinh trưởng
phát triển tốt.
b. Công tác Bảo vệ thực vật:
- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất cây trồng theo tiến độ.
- Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021. Tích cực phối hợp với
Trung tâm Dịch vụ NN, chỉ đạo tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây
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trồng chủ lực của tỉnh đặc biệt là điều, tiêu, cao su,… tiếp tục công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực TT-BVTV.
c. Quản lý chất lượng ATVSTP nông, lâm thủy sản:
Trong tháng 08/2021, tiếp tục triển khai kế hoạch công tác thẩm định, chứng
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo
ATTP trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-SNN-VP ngày 05/01/2021. Tuy
nhiên, thời gian này (từ ngày 17/7/2021 đến 15/8/202) toàn tỉnh Bình Phước thực hiện
giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy không tiến hành thẩm
định, xếp loại được.
Trong tháng đã tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của 03 cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh và đăng tải công khai danh sách
cơ sở tự công bố sản phẩm hàng tháng lên trang website của Sở Nông nghiệp và PTNT
theo quy định.
d. Công tác Thủy lợi & PCLB:
- Công tác thủy lợi: trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ,
thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021-2025; thẩm định và
trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
xây dựng hệ thống công cụ cung cấp thông tin hỗ trợ giám sát, cảnh báo lũ tại suối Rạt
trên địa bàn Đồng Phú - Đồng Xoài tỉnh Bình Phước; phê duyệt phương án cắm mốc
chỉ giới phạm vi bảo vệ hồ Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
- Công tác phòng chống thiên tai:
+ Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo
dõi tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh.
+ Tiếp tục Thực hiện mua sắm trang thiết bị cho 11 huyện, thị xã, thành phố và
lực lượng xung kích PCTT cấp xã; đồng thời thực hiện mua sắm thiết bị lặn cấp cho
công an tỉnh.
+ Hoàn thành dự thảo kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và
đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng hợp ý kiến vào cuối
tháng 8 và tổ chức họp để thông qua, trình UBND tỉnh ban hành vào giữa tháng
9/2021.
- Công tác nước sạch nông thôn: trình UBND tỉnh thuận chủ trương chuyển đổi
đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác các hạng mục còn lại của công trình cấp nước
sinh hoạt tập trung xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
2.8. Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm 73, 76 giao
cho Sở Nông nghiệp &PTNT chủ trì.
* Ban Chủ nhiệm 73: (02 nhiệm vụ)
- Lập dự án xây dựng các hồ đập thủy lợi cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
- Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống hồ đập thủy lợi tỉnh Bình Phước.
02 nhiệm vụ trên đã có báo cáo Ban Chủ nhiệm 73.
* Ban Chủ nhiệm 76:
- Các nhiệm vụ thuê tư vấn: 3 nhiệm vụ được giao (5 nhiệm vụ chi tiết)
+ Xây dựng Quy hoạch điều chỉnh vùng trồng cây chuyên canh (cây điều, cao su,
cây ăn trái, cây lấy gỗ); Quy hoạch vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và Quy hoạch
khu nông nghiệp công nghệ cao.
+ Xây dựng Đề án quản lý, phát triển rừng và nâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn
với phát triển du lịch.
+ Lập đề án Tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp & PTNT giai đoạn 20212025.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện các bước đúng theo tiến độ.
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- Các nhiệm vụ tự thực hiện: 09 nhiệm vụ - Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển
khai thực hiện.
2.9. Về chỉ đạo sản xuất, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển
nông sản:
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp
và PTNT thành lập Tổ chỉ đạo sản xuất, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận
chuyển nông sản của ngành Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 266/QĐ-SNN ngày
20/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) thực hiện phối hợp cùng với Phòng Nông
nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã,
trang trại của tỉnh tham dự. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập nhóm
Zalo “Hỗ trợ tiêu thụ nông sản BP” cùng với các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Thông
tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh hợp tác xã,
Tỉnh đoàn, Vietletpost, Vnpost…và cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại của
tỉnh tham dự. Đồng thời thực hiện thiết lập số điện thoại đường dây nóng và hộp thư
điện tử công vụ của Sở Nông Nghiệp và PTNT tiếp nhận thông tin phản ánh về tình
hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và lưu thông hàng hóa trên địa bàn của tỉnh (Bắt đầu
hoạt động từ ngày 02/8/2021; cử 02 công chức trực 24/24 (kết quả đã nhận được 22
cuộc gọi và giải quyết nhanh đúng quy định người dân bằng lòng đạt 100%).
Đến nay đã thực hiện hỗ trợ tiêu thụ: khoảng 70 tấn nhãn; 40 tấn bưởi; gà
khoảng 100.000 con các loại; rau: 5 tấn; 5 tấn: nấm bào ngư, nấm mèo).
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 9/2021.
1. Tiếp tục triển khai kế hoạch gieo trồng vụ Mùa 2021; giám sát chặt chẽ tình
hình dịch bệnh trên cây trồng, tăng cường chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm với các bệnh đang xảy ra trên địa bàn
tỉnh như Dịch tả heo Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trâu bò. Hướng dẫn, kiểm tra các
địa phương nhanh chóng hoàn thành công tác tiêm phòng với các loại vắc xin Tụ huyết
trùng trâu bò, Dịch tả heo cổ điển, dại chó mèo. Tiếp tục triển khai xây dựng thành
công các chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh đối với gà trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số
35/KH-UBND ngày 20/2/2020 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/2/2020 của
UBND tỉnh. Hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi tiến hành khảo sát, đánh giá, lựa chọn
các vị trí đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh để tiến hành xây dựng
vùng, chuỗi sản xuất thịt lợn hướng đến xuất khẩu.
2. Trình UBND tỉnh ban hành chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 20212025 tầm nhìn 2030,
3. Tiếp tục phối hợp thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo kế hoạch của
tỉnh; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá xác nhận kiến thức ATTP và tiếp
nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
4. Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành
phố theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong mùa mưa năm
2021. Hoàn thiện dự thảo kế hoạch PCTT 5 năm giai đoạn 2021-2025 và tổ chức lấy ý
kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.
5. Về xây dựng NTM: tiếp tục triển khai cơ chế đặc thù nhằm mục tiêu hoàn
thành 618 km đường giao thông nông thôn; hoàn thiện dự thảo kế hoạch đầu tư kết cấu
hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đôn đốc các xã phấn đấu về đích năm
2021 nhanh chóng triển khai hoàn thiện các hạng mục về cơ sở hạ tầng và chuẩn bị hồ
sơ đảm bảo mục tiêu về đích đúng lộ trình.
6. Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các chương trình: Kinh tế hợp
tác liên kết chuỗi trong nông nghiệp; Kinh tế trang trại; Phát triển ngành nghề nông
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thôn gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao
động nông thôn; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
7. Hướng dẫn, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân, tăng cường
công tác phòng trừ các loại dịch bệnh trên cây trồng chủ lực của tỉnh: Điều, Cao su, Tiêu...
8. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng - PCCCR và quản lý lâm
sản trên địa bàn tỉnh và các khu vực giáp ranh: VQG Cát Tiên, huyện Tuy Đức - tỉnh
Đăk Nông, Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và Vương quốc Campuchia.
Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện trồng rừng bán ngập hồ thủy điện Cần Đơn,
Phước Hòa và trồng rừng khu di tích lịch sử Văn hóa miền Tà Thiết. Phối hợp với đơn vị
có liên hoàn thiện bản đồ, hồ sơ quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục
triển khai công tác trồng cây xanh năm 2021 (giao cây giống và kiểm tra tỷ lệ sống của
cây sau khi đối với các đơn vị được giao chỉ tiêu năm 2021).
9. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm 73, 76 giao cho Sở Nông
nghiệp &PTNT chủ trì.
10. Tiếp tục thực hiện phối hợp chỉ đạo sản xuất, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu
thụ, vận chuyển nông sản trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 và phương hướng
nhiệm vụ tháng 9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ NN & PTNT;
- Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Đảng ủy Sở;
- GĐ Sở, PGĐ Sở;
- Sở KH-ĐT;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, (M.Hà).
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