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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:    243  /BC-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sóc Trăng, ngày   01     tháng  7     năm 2022 

         
BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 
và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 
PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

 

Sáu tháng đầu năm 2022, sản xuất nông nghiệp vẫn còn chịu ảnh hưởng rất 
lớn do đại dịch COVID-19, tình hình thiên tai, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, nhưng 
với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Kết quả tốc độ tăng trưởng 
kinh tế 6 tháng năm 2022 ước đạt 6,46%, cùng kỳ năm 2021 là 3,77%, trong đó, 
khu vực I (nông lâm nghiệp và thủy sản) tăng 5,87% (cùng kỳ âm 0,07%); Cơ 
cấu tổng sản phẩm nội tỉnh theo giá hiện hành tương ứng khu vực kinh tế: Khu 
vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 43,95%, cụ thể trên lĩnh vực nông nghiệp 
như sau: 

I. Kết quả sản xuất nông nghiệp  

1. Trồng trọt  

a) Cây lúa 

Toàn tỉnh xuống giống được 335.359 ha lúa/KH 322.000 ha, tăng 2,64% so 
cùng kỳ; đã thu hoạch 192.792 ha (đạt 57,5%), sản lượng 1,28 triệu tấn, đạt 
63,59% KH, tăng 2,88% so cùng kỳ, trong đó sản lượng lúa đặc sản, chất lượng 
cao chiếm 94,16% và sản lượng lúa đặc sản, thơm các loại chiếm 56,39%, một 
số giống lúa được gieo trồng chủ yếu như: ST, Tài nguyên, RVT, Đài thơm 8,....  

Tình hình tiêu thụ lúa tương đối thuận lợi tuy nhiên giá lúa giảm so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó giá lúa thường dao động từ 5.100-6.100 đ/kg (thấp 
hơn cùng kỳ 974 đ/kg); nhóm lúa thơm nhẹ dao động từ 5.500-6.500 đ/kg (thấp 
hơn cùng kỳ 712 đ/kg); nhóm lúa đặc sản dao động từ 6.100-7.850 đ/kg (thấp 
hơn cùng kỳ từ 305 đ/kg). Có 73 công ty, doanh nghiệp và thương lái tham gia 
liên kết tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu vụ với tổng diện tích bao tiêu 23.276 ha 
(chiếm 12,8% tổng diện tích vụ Đông xuân). 

Thực hiện 10 mô hình sản xuất lúa an toàn sử dụng khoáng tự nhiên không 
phun thuốc BVTV với diện tích 5 ha. Lũy kế từ năm 2018 đến nay diện tích sản 
xuất lúa theo hướng hữu cơ đạt 4.932 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 
454,9 ha.  
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b) Màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn trái 

- Diện tích gieo trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày 36.040 ha/KH 
56.000 ha, tăng 0,13% so cùng kỳ, trong đó hành tím 5.471 ha, mía 3.147 ha 
(Diện tích trồng mía kém hiệu quả đã chuyển đổi 45 ha, (chuyển sang trồng cây 
ăn trái 22 ha và trồng màu 23 ha). Lũy kế chuyển đổi trên đất mía là 3.999,8 ha 
trong đó: chuyển sang trồng lúa 457 ha, rau màu 1.121 ha, cây ăn trái 1.123 ha, 
thủy sản 430 ha, cây tràm 868 ha và cây khác 0,8 ha ). 

- Diện tích cây ăn trái 28.449 ha, một số cây trồng chính như: chuối, xoài, 
cây có múi, vú sữa, nhãn.... Hiện nay ngành đã hỗ trợ xây dựng và duy trì 77 mã 
số vùng trồng với diện tích 518,21 ha, liên kết với các công ty Vina T&T, Chánh 
Thu, Ánh Dương Sao, Phước Phúc Vinh, VinaGreenco tiêu thụ được 284 tấn 
(164 tấn vú sữa, bưởi 120 tấn), trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hòa Kỳ 154 
tấn vú sữa; sản lượng còn lại được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Mô hình sản 
xuất VietGAP đã chứng nhận với diện tích 434,4 ha trên các loại cây trồng như: 
cam sành, cam soàn, nhãn, mãng cầu gai, xoài cát chu, bưởi da xanh, vú sữa. 

- Tình hình tiêu thụ một số loại rau màu tương đối thuận lợi, giá rau màu 
tăng so với cùng kỳ từ 500-13.000 đ/kg trong đó tăng mạnh trên hẹ bông, hành 
củ, hành lá,.... Đối với cây ăn trái đầu năm tiêu thụ khó khăn, giá giảm so với 
cùng kỳ năm trước, giảm mạnh trên Mít thái (giảm 5.500 đ/kg), Nhãn xuồng 
(giảm 10.000 đ/kg), Nhãn Idor (giảm 5.000đ/kg), Nhãn Da bò (giảm 3.500đ/kg), 
Mãng cầu xiêm, ... Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay tiêu thụ tương đối thuận 
lợi, một số loại có giá tăng so với cùng kỳ như: Nhãn xuồng (tăng 7.500 đ/kg), 
Vú sữa (tăng 7.000 đ/kg), Bưởi 5 roi (tăng 5.000 đ/kg), Bưởi da xanh (tăng 
3.500 đ/kg)..  

2. Chăn nuôi và thú y 

- Tổng đàn gia súc thời điểm báo cáo 226.254 con, tăng 13,38% so cùng 
kỳ; trong đó, đàn heo 160.669 con (tăng 19,83%), đàn bò 53.370 con (tăng 
0,04%), đàn trâu 2.625 con (tăng 0,11%), đàn dê 9.590 con (tăng 0,95%). Tổng 
đàn gia cầm 7,77 triệu con (tăng 20,57%). Sản lượng thịt gia súc xuất chuồng 6 
tháng 16.661 tấn tăng 10,7% cùng kỳ; Sản lượng thịt gia cầm 14.131 tấn, tăng 
14,86% cùng kỳ. 

Toàn tỉnh hiện có 729 nhà nuôi chim yến, phần lớn các hộ nuôi mang tính 
tự phát tập trung nhiều nhất tại thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu với số 
lượng ước khoảng 496.800 con, sản lượng tổ yến khai thác 6 tháng đầu năm ước 
đạt 1.180 kg, tăng 2,61 % so với cùng kỳ 2021.  

- Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang dần hồi phục do giá một số sản 
phẩm chăn nuôi đang có chiều hướng tăng nhẹ, riêng giá heo hơi vẫn còn giảm 
so với cùng kỳ 2021, cụ thể: gà công nghiệp 36.000 đ/kg (tăng 7.000 đ/kg so 
cùng kỳ), vịt thịt 60.000 đ/kg (tăng 20.000 đ/kg so cùng kỳ), trứng gia cầm 
2.900–3.500 đ/trứng (tăng 900-1.000đ/trứng so cùng kỳ), riêng giá heo 56.000 – 
57.000đ/kg (giảm 9.000/kg so với cùng kỳ). Sản lượng sữa được 02 đơn vị thu 
mua: HTX Nông nghiệp Evergrowth 18 tấn/ngày theo giá cố định 11.500 
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đồng/kg và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 3,4 tấn/ngày giá sữa đạt 
chuẩn là 14.500 đồng. 

- Tình hình dịch bệnh: phát hiện 18 ổ dịch tại các huyện Trần Đề, Mỹ Tú, 
Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Châu Thành, Kế Sách, Ngã Năm và TPST, số con 
chết và tiêu hủy là 366 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 18.728 kg. Ngành đã 
kịp thời phát hiện, khoanh vùng xử lý, không để lây lan, công tác giám sát được 
thực hiện chặt chẽ. Hiện còn 02 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại huyện Cù Lao Dung 
và thị xã Ngã Năm.  

 3. Thủy sản 

- Diện tích thả nuôi 48.120 ha/ KH 75.000 ha, tăng 29,6% so cùng kỳ, 
trong đó: Tôm nước lợ 38.324 ha/KH 50.000 ha, tăng 24,99% so với cùng kỳ, cá 
các loại và thủy sản khác 9.796 ha. Diện tích thiệt hại chiếm 4,52% diện tích thả 
nuôi (cùng kỳ 4,54%).  

- Sản lượng thủy hải sản 105.822 tấn/KH 352.000 tấn, tăng 7,21% so với 
cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng 71.771 tấn, tăng 12,93% cùng kỳ (tôm 
nước lợ 49.115 tấn, cá và thủy sản khác 22.656 tấn); Sản lượng khai thác 34.051 
tấn, giảm 3,14% cùng kỳ. 

Giá thu mua tôm loại 20 – 100 con/kg dao động từ 111.000 - 243.000 đ/kg, 
cụ thể: loại 20 con/kg giá 243.000 đ/kg tăng 14.000 đ/kg so cùng kỳ, loại 60 
con/kg giá 136.000 đ/kg tăng 11.000 đ/kg so cùng kỳ, loại 100 con/kg giá 
111.000 đ/kg tăng 22.000 đ/kg so cùng kỳ. 

4. Lĩnh vực Lâm nghiệp: Phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng 
và quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuần tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên tuyền công tác bảo vệ rừng và động vật rừng. Tổ 
chức Lễ phát động ”“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Tuần 
lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 tại Trụ sở UBND xã Tân 
Hưng, huyện Long Phú. Kết quả công tác phát triển rừng: diện tích rừng trồng 
tập trung 29,34 ha, trong đó rừng trồng lại sau khai thác 11,33 ha; diện tích rừng 
được chăm sóc 251,33 ha; diện tích rừng được bảo vệ 1.764,5 ha. 

II. Nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành sản xuất 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Ngành tập trung thực hiện Kế hoạch 188/KH-UBND ngày 30/12/2021 về 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025; Triển khai 
các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và 
HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 
2022; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 30/KH-
UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-
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CP ngày 30/11//2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính 
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết và 
đang triển khai thực hiện: 

+ Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Sóc Trăng thông qua Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản tỉnh Sóc Trăng 
giai đoạn 2022-2025. Hiện đang tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm 
vụ năm 2022. 

+ Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Sóc Trăng thông qua Dự án Phát triển chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022 (số 49/KH-UBND ngày 
30/3/2022). 

+ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 28/2/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng “Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng 
nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết (Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03 
tháng 6 năm 2022). 

+ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/5/2022 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Sóc Trăng thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Sóc Trăng 
giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Hiện đang tiếp tục xây dựng 
kế hoạch triển khai thực hiện. 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Chuyên đề chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp gắn với thương mại dịch vụ; Hội nghị liên kết sản xuất và tiêu thụ 
lúa gạo bền vững tỉnh Sóc Trăng; Hội nghị chia sẻ kinh nhiệm chỉ đạo, quản lý 
và hỗ trợ phát triển HTX; Hội nghị Chuyên đề Phát triển tư duy kinh tế trong 
sản xuất Tôm nước lợ năm 2022...Trong đó tại Hội nghị liên kết sản xuất và tiêu 
thụ lúa gạo bền vững tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành ký các biên bản ghi nhớ  giữa  
Sở Nông nghiệp và PTNT với 04 đơn vị: Tập đoàn Tân Long, Tập đoàn Lộc 
Trời, Công ty Hồng Tân, Công ty Gạo Ông Thọ; Huyện Mỹ Xuyên ký với 02 
đơn vị: Tập đoàn Tân Long, Công ty Hồ Quang; Thị xã Ngã năm ký với 02 đơn 
vị: Công ty Hồ Quang và Công ty Trung An; Huyện Thạnh Trị ký với Công ty 
Trung An và ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa giữa Công ty Hồng Tân và 02 hợp 
tác xã (HTX Vinh Lợi, HTX Thạnh Tân); Công ty Gạo Ông Thị và HTX Hưng 
Lợi. Hiện các bên đang tiến hành triển khai thực hiện các nội dung đã được kỹ 
kết. 

- Phối hợp tốt với Sở Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 30 
nămtái lập tỉnh và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 và Tập đoàn Việt Úc 
trưng bày mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghệ cao tại Hội nghị Xúc 
tiến đầu tư. 
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2. Công tác chỉ đạo sản xuất 

2.1. Công tác khuyến nông 

Kết hợp với Đài truyền hình, truyền thanh huyện, thị thực hiện 15 bản tin, 
15 chuyên mục về hướng dẫn quy trình sản xuất sản phẩm OCOP, khuyến cáo 
dịch hại, lịch thời vụ, các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất hiệu quả, hợp tác 
liên kết tiêu thụ, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi.…Cấp phát 1.713 sổ 
tay và tài liệu bướm các loại, phối hợp tập huấn 81 lớp/1.663 người dự. Tiếp tục 
phối hợp với các địa phương triển khai các mô hình sản xuất trên cây trồng, vật 
nuôi trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Công tác bảo vệ cây trồng vật nuôi 

* Về cây trồng 

Cây lúa: Diện tích nhiễm dịch hại 23.162 ha (giảm 11.453 ha), các đối 
tượng gây hại chủ yếu như: rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, bù lạch, bệnh đạo ôn, cháy 
bìa lá,…ở mức độ nhẹ đến trung bình. 

Cây có múi: Tổng diện tích nhiễm bệnh 1.190 ha (tăng 512 ha so với cùng 
kỳ), trong đó nhiễm nặng 49 ha; Diện tích nhãn nhiễm bệnh 215 ha (tăng 25 ha 
so với cùng kỳ); cây Dừa nhiễm 3.689 ha (tăng 410 ha so với cùng kỳ), trong đó 
nhiễm nặng 85 ha.  

Ngành thường xuyên thông tin tuyên truyền đến bà con nông dân về đối 
tượng dịch hại và đưa ra các giải pháp để người dân chủ động phòng trừ. 
Khuyến cáo lịch gieo trồng theo từng mùa vụ hạn chế sâu bệnh và xâm nhập 
mặn. Tổ chức các lớp tập huấn, lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật đến 
người dân. Duy trì công tác theo dõi 06 Bẫy côn trùng điện tử tại Long Phú, Kế 
Sách,Thạnh Trị, Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm, Trần Đề, nhằm theo dõi hoạt động 
của bẫy đèn điện tử tại các địa bàn trọng điểm. 

* Về gia súc, gia cầm, thủy sản: Triển khai thực hiện kế hoạch tiêm 
phòng vắc xin phòng bệnh trên gia súc, gia cầm, dại chó. Thực hiện tốt công tác 
tuần tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và giống thủy sản 
và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong giết mổ (hiện nay có 50 cơ sở giết mổ, trong đó 30 cơ sở tập trung, 20 cơ 
sở nhỏ lẻ). Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại các trạm đầu mối của tỉnh. 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi 
nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh. Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã phun được 
6.000.000 m2 với tổng lượng hóa chất đã sử dụng 5.000.000 ml.  

 * Quản lý nuôi thủy sản: Diện tích thả nuôi thủy sản 6 tháng đầu năm 
cao hơn cùng kỳ 23,07%, tập trung nhiều từ tháng 4/2022. Thiệt hại 4,52%, 
nguyên nhân chủ yếu do các yếu tố môi trường (34,6%), bệnh đốm trắng 
(33,0%), bệnh gan tụy (29,4%) và bệnh vi bào tử trùng (3,0%). Ngay từ đầu năm 
Ngành ban hành Kế hoạch 02/KH-SNN ngày 05 tháng 01 năm 2022 về tổ chức 
triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ năm 2022, thực 
hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh thủy sản, tuyên truyền đến người nuôi về 
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lịch thời vụ, thông tin quan trắc môi trường, dự báo thời tiết, thông tin thị 
trường, tăng cường công tác quản lý vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản. 
Phối hợp với các địa phương tổ chức nhận hồ sơ đăng ký mã số chủ lực. 

* Quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản 

Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chứng nhận thủy sản khai 
thác xuất khẩu theo Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020, đã cấp 
30 chứng nhận/86.883 tấn. 

Tuyên truyền, vận động hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định cấp và quản 
lý chứng nhận an toàn thực phẩm trên tàu cá, đến nay thẩm định và cấp chứng 
nhận cho 14 tàu cá đạt an toàn thực phẩm loại B, lũy kế 330/337 tàu từ 15m 
được cấp an toàn thực phẩm). 

Tổ chức lễ mít-tinh và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản thả 4,3 triệu 
giống tôm và cua về biển nhân ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam 
01/4. 

* Quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá 

- Tổng số tàu thuyền 998 tàu/công suất 201.108 mã lực, trong đó tàu có 
chiều dài từ 15m trở lên là 337 tàu/công suất 174.807 mã lực, đều đã lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. 

- Hoạt động IUU: Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các tàu cá ra, vào 
cảng được các thành viên trong tổ thực hiện khá tốt 24/24h các ngày trong tuần. 
Kiểm tra 1.432 lượt tàu cá cập, rời cảng đối với tàu cá trong và ngoài tỉnh, phần 
lớn tàu cá đủ điều kiện xuất bến và cập bến (trong đó 167 lượt tàu cập cảng và 
1.265 lượt tàu rời cảng). Tiếp tục tăng cường phối hợp các ngành chức năng 
thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn chắm dứt tình trạng tàu cá, ngư 
dân khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài. 

* Công tác giống: Thực hiện tốt các hoạt động sản xuất giống cây trồng, 
vật nuôi để cung ứng cho người dân; Xây dựng các kế hoạch thực hiện các 
chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Tiếp tục các hoạt động sản xuất và 
cung ứng 150 tấn giống lúa xác nhận, 2,4 triệu con giống thủy sản (tôm, cua 
biển, cá chốt). 

2.3. Công tác thủy lợi 

Những tháng đầu năm mặn đã bắt đầu xâm nhập sâu vào các sông, rạch, 
đến nay, độ mặn cao nhất tại các điểm đo ở mức thấp hơn cùng kỳ từ: 0,1 - 
3,6‰. Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, 
xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh mùa khô năm 
2021-2022, tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 
mặn trên địa bàn tỉnh(số 09/KH-UBND ngày 19/01/2022).  

Phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống công trình thủy lợi, 
tham mưu, đề xuất xử lý sửa chữa theo quy định; đề xuất vị trí lắp đặt các trạm 
quan trắc mặn, mực nước tự động phục vụ lập dự án hiện đại hóa công tác giám 
sát và dự báo nguồn nước vùng ĐBSCL đến nay đã xây dựng được 07 trạm; 
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thực hiện nhiệm vụ cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; đề xuất nội dung 
thuộc các dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do Ban Quản lý đầu tư 
xây dựng thuỷ lợi 10 làm chủ đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

Triển khai dự án xây dựng cống, trạm bơm và hệ thống thủy lợi khẩn cấp để 
phòng, chống hạn xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (xây dựng mới 04 
cống ngăn mặn; sửa chữa 01 cống; xây dựng 02 trạm bơm điện; nạo vét 30 
tuyến kênh tạo nguồn, tổng chiều dài 245 km….), chủ động nguồn nước sản 
xuất, từ đó không xảy ra thiệt hại.  

Bên cạnh đó, phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp phòng, 
chống hạn hán, xâm nhập mặn và triển khai theo Kế hoạch của UBND tỉnh (văn 
bản số 152/SNN-CCTL ngày 24/01/2022) cụ thể: thông báo về tình hình xâm 
nhập mặn trên địa bàn tỉnh, gia cố bờ bao, tận dụng ao mương để trữ ngọt đối 
với vườn cây ăn trái, khuyến cáo không sản xuất vụ Đông xuân muộn để tránh 
tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số địa phương nằm trong vùng thủy lợi khép 
kín, tuyên truyền cho dân theo dõi kiểm tra nguồn nước trước khi bơm tưới. 

Công tác Thủy lợi nợi đồng kết hợp giao thông nông thôn 2022: Phối 
hợp với các huyện, thị xã triển khai thực hiện kế hoạch thuỷ lợi mùa khô năm 
2022, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện 578 công trình, khối lượng thực hiện được 
1.553.265m3, tổng chiều dài 658,677km, đạt 103,6% kế hoạch. 

Công tác nước sạch nông thôn: Triển khai thi công các công trình nâng cấp, 
mở rộng tuyến ống mạng cấp nước với tổng chiều dài 98.532m phục vụ cho 
12.722 hộ. Ngành đã khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 
tiến hành khoan giếng mới thay thế giếng cũ để phục vụ kịp thời nước sinh hoạt 
cho người dân, thời gian thực hiện từ ngày 30/01/2022 đến 14h ngày 02/02/2022 
nước đã được cấp lại phục vụ cho người dân. Sản lượng nước cung đến nay 
10.133.221 m3/KH, đạt 89% KH. 

Tình hình thiệt hại: Đến ngày 12/6/2022 toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ dông, lốc 
làm sập và tốc máy 43 căn nhà, 01 người bị thương, diện tích lúa bị ảnh hưởng 
696 ha, sạt lở đê bao 54 vụ, chiều dài 3.096m, ước tổng thiệt hại khoảng 39,3 tỷ 
đồng. Từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai tỉnh đã chi hỗ trợ cho 04 hộ thiệt hại 
nhà với tổng số tiền 33 triệu đồng.  

2.4. Công tác thanh tra 

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức 26 cuộc với 403 tổ 
chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra về các quy định pháp luật, sản xuất kinh 
doanh lĩnh vực nông nghiệp vận chuyển động vật, thanh tra hậu kiểm an toàn 
thực phẩm nông sản, thủy sản,…trong đó 52 (cá nhân, tổ chức) vi phạm về buôn 
bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng, buôn bán thuốc thú y không có trong 
danh mục được phép lưu hành, …với tổng số tiền xử phạt 696 triệu đồng. 

2.5. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

- Kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp theo quy định của 
Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia; Tham mưu 
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UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Sóc Trăng, ban hành Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông 
thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu 
trên địa bàn tỉnh. Phối hợp sở, ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết 
Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Phát động Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2022 
nhằm nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng quan cảnh nông thôn sáng – 
xanh – sạch – đẹp – an toàn. 

- Thị xã Vĩnh Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới (501/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ), lũy kế đến 
nay tỉnh đã có 03 đơn vị huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới, 58 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 09 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, số tiêu chí  bình quân/xã 18,3 tiêu chí. 

- Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh sạch đạt quy chuẩn Quốc 
gia từ công trình cấp nước tập trung 58,59%. 

2.6. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá xếp hạng đối với các 
sản phẩm mới đăng ký trong năm và các sản phẩm đăng ký đánh giá lại sau 36 
tháng chứng nhận. Chuẩn bị đánh giá xếp hạng sản phẩm đợt 1 năm 2022 cho 
25 hồ sơ của Hội đồng cấp huyện đề nghị đánh giá. Khảo sát tình hình thực hiện 
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng năm 2022 tại 11 huyện, 
thị xã, thành phố. Phối hợp tham gia tổ chức vận động, mời doanh nghiệp tham 
gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng. 

- Tham gia trưng bày 60 sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng bên lề 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022 của 37 chủ thể nhằm giới 
thiệu đến các doanh nghiệp, đối tác tiềm năng ngoài tỉnh tạo điều kiện mở rộng 
thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP của tỉnh. Tổ chức vận động các 
doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng 

- Ngày 17/6/2022, tổ chức đánh giá xếp hạn cho 18 sản phẩm đạt chứng 
nhận OCOP (02 sản phẩm đạt 4 sao, 16 sản phẩm đạt 3 sao). Đến nay có 174 sản 
phẩm OCOP được chứng nhận (01 SP đạt chuẩn 5 sao, 29 SP 04 sao, 144 SP 3 
sao) của 85 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. 

2.7. Kinh tế tập thể, trang trại 

- Thành lập mới 09 hợp tác xã nông nghiệp, giải thể 13 HTX kém hiệu 
quả, nâng tổng số 198 HTX (Lúa: 92; Cây ăn trái: 41; Chăn nuôi: 15; Thủy sản: 
30; Màu: 15 và khác 5) tổng số thành viên 9.870 thành viên, diện tích 12.263,02 
ha; vốn điều lệ là: 48.912,07 triệu đồng. Có 1.215 tổ hợp tác với tổng vốn góp 
12.760,99 triệu đồng, thu hút 29.010 thành viên và 01 Liên hiệp HTX Artemia 
với 04 HTX, gồm 280 thành viên, vốn điều lệ là 800 triệu đồng và tổng nguồn 
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vốn là 7 tỷ đồng. Kết quả đánh giá xếp loại HTX năm 2021: Tổng số HTX đánh 
giá phân loại là 184 HTX, trong đó: Số HTX  đạt loại tốt 16 HTX (8,7%), loại 
khá 48 HTX (26,09%), loại trung bình 85 HTX (46,20%), loại yếu 35 HTX 
(19,02%).  

- Về trang trại nông nghiệp có 152 trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp (trồng trọt 6; chăn nuôi 125; nuôi thủy sản 06; tổng hợp 15).    

2.8. Công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề và ngành nghề nông 
thôn: Triển khai thực hiện Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 
thôn năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sóc Trăng.  

2.9. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

- Thẩm định và đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm cho 128 cơ 
sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, kết quả: 02A, 123B, 02C, 01 
HACCP.  

- Công tác giám sát an toàn thực phẩm: Thực hiện thu 162 mẫu thủy sản 
nuôi theo đúng kế hoạch, trong đó: 115 mẫu tôm chân trắng, 30 mẫu tôm sú, 17 
mẫu cá tra. Kết quả: 111 mẫu trong đó phát hiện 01 mẫu tôm chân trắng chứa dư 
lượng kháng sinh AOZ (không được phép sử dụng) đã tiến hành xác định nguyên 
nhân và báo cáo kết quả về cơ quan cấp trên theo đúng quy định; 51 mẫu còn lại 
đang chờ kết quả. 

2.10. Công tác quản lý Cảng cá Trần Đề  

- Tổ chức khai thác, vận hành Cảng cá 24/24 giờ để phục vụ cho tàu thuyền  
của ngư dân. Số tàu thuyền cập cảng 9.512 lượt, giảm 10% cùng kỳ, trong đó tàu 
hai thác xa bờ 8.626 tàu, số phương tiện vận tải qua cảng 14.327 lượt giảm 9% 
cùng kỳ. Lượng hành hóa qua cảng 69.000 tấn, tăng 25% cùng kỳ, trong đó hàng 
thủy sản 39.000 tấn. Doanh số thu được 3,8 tỷ đồng. 

- Tổng số tàu khai thác lên tại cảng 542 tàu, trong đó tiếp nhận 535 nhật ký 
khai thác, thu mua chuyển tải. 07 tàu không nộp đã lập biên bản xử lý theo quy 
định.  

2.11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 

- Vốn đầu tư công được giao đến nay 338,325 tỷ đồng, đã giải ngân được 
42,198 tỷ, đạt 12,5% KH, trong đó:  

+ Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật  phục vụ chuyển đổi sản xuất phù hợp với 
điều kiện sinh thái để thích ứng với BĐKH và nâng cao sinh kế người dân khu 
vực Cù Lao Dung (Dự án ICRSL) 222,84 tỷ đồng, giải ngân đạt 11,2%KH 

+ Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng (VnSat) 36,88 tỷ 
đồng, giải ngân đạt 47%KH. 

+ Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Trần Đề 365 triệu đồng. 

+ Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 78,24 tỷ. 
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- Nguồn vốn thủy lợi phí năm 2022 được giao 158,726 tỷ đồng, trong đó 
Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư 97,054 tỷ thực hiện 18 công trình sữa 
chữa cống và nạo vét kênh trục tạo nguồn, bồi trúc đê, hiện nay tiến độ đang 
trong giai đoạn lập hồ sơ.  

- Nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp khác được giao 29,417 tỷ và vốn 
chương trình giống 1,350 tỷ, đang trong giai đoạn phân khai vốn cho các đơn vị. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Những mặt làm được 

- Việc khuyến cáo khung lịch mùa vụ trong sản xuất, người dân tuân thủ 
khá tốt đặc biệt là thời điểm nuôi tôm nước lợ và việc xuống giống lúa vụ Đông 
Xuân 2021 -2022. 

- Vấn đề liên kết tiêu thụ nông sản được quan tâm chú trọng, trong thời 
gian qua ngành phối hợp tổ chức nhiều hội nghị liên kết tiêu thụ nhằm tạo cầu 
nối giữa doanh nghiệp và nông dân có hợp đồng liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ nông sản đạt hiệu quả và bền vững. 

- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát, công tác dự 
tính, dự báo được thực hiện thường xuyên để người dân được biết và phòng trừ 
kịp thời. 

- Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm 
nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. 

- Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, đánh dấu tàu cá đã 
có sự tiến bộ rõ rệ, đến nay tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc lắp đặt máy 
giám sát hành trình trên tàu cá đạt 100%, về thực hiện quy định đánh dấu tàu cá, 
đảm bảo 100% tàu cá khi đăng kiểm được đánh dấu theo đúng quy định  

 2. Những mặt khó khăn, hạn chế 

- Tình hình sạt lở bờ biển, đê biển đang diễn biến phức tạp, ngày càng có 
dấu hiệu nghiêm trọng, nguyên nhân do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng 
chảy ven bờ luôn thay đổi, kết hợp với sóng to, gió lớn ảnh hưởng đến độ an 
toàn của công trình trình đê biển (Thị xã Vĩnh Châu). Sạt lở khu vực nội đồng ở 
các cồn trên Sông Hậu (Long Phú - Kế Sách - Cù Lao Dung) làm ảnh hưởng rất 
lớn tình hình sản xuất của nông dân. 

- Sản xuất vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm được hình thành nhưng số lượng còn ít, chưa hoàn chỉnh và không bền 
vững, nông sản chủ yếu được bán qua thương lái nên giá trị không cao. Năng lực 
của HTX còn hạn chế, chưa chủ động trong tổ chức sản xuất và kết nối doanh 
nghiệp để liên kết tiêu thụ. Bên cạnh đó giá cả nông sản thường xuyên biến 
động, trong khi đó giá các chí phí đầu vào tăng nhanh làm tăng chi phí sản xuất, 
ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và đời sống của bà con nông dân.   

 - Công tác cấp mã số đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ 
chân trắng và cá tra) theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ còn gặp 
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nhiều khó khăn, trong đó trường hợp thường gặp nhất là giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
không chính chủ, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy 
sản. Công tác phối hợp thông tin đến người dân còn chậm, nên số lượng người 
đến đăng ký còn ít khi đơn vị xuống địa phương nhậ  

- Tình trạng sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không 
đảm bảo chất lượng, chất phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, chất cấm trong 
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tuy giảm nhưng vẫn còn tồn tại.  

- Tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, việc đánh bắt trong khu vực 
rừng làm gây hại đến rừng vẫn còn xãy ra. 

- Trong khi công tác vận động người dân tham gia thực hiện xã hội hóa 
các công trình mở rộng mạng còn gặp nhiều khó khăn ở những nơi thưa dân cư, 
vùng sâu, vùng xa. 

- Một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành 

nông nghiệp và PTNT còn nhiều vướng mắc gây khó khăn trong việc áp dụng 

các điều khoản xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền, phạt bổ sung, biện pháp 

khắc phục hậu quả…Công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 

PHẦN II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

I. Mục tiêu chung 

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đồng thời 
tập trung chỉ đạo một số giải pháp: (1) Thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của 
Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với phương châm “Nông 
dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực”; Từng 
bước chuyển đổi tư duy từ “phát triển sản xuất nông nghiệp” sang tư duy 
“phát triển kinh tế nông nghiệp”. (2) Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 
Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025. 
(3) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp. 
(4) Tổ chức lại sản xuất, trong đó chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 
thương mại, xây dựng các chuỗi giá trị ngành hàng gắn với thị trường tiêu thụ. 
(5) Thành lập, củng cố các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; tăng cường cầu nối giữa các 
tổ chức, cá nhân với doanh nghiệp. (6) Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ 
chuyên môn nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp. (7) Tranh thủ nguồn 
vốn của Trung ương và của địa phương để tham gia các dự án, đầu tư phát triển 
hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi liên vùng phục vụ sản xuất nông nghiệp và 
thủy sản. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án, dự án đã được phê duyệt, hoàn chỉnh 
các nội dung đề án, dự án đã đề xuất để trình UBND tỉnh. 
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II. Mục tiêu cụ thể 

- Trồng trọt 

+ Cây lúa: Sản lượng đạt trên 2 triệu tấn, trong đó lúa đặc sản, chất lượng 
cao chiếm trên 76% tổng sản lượng.   

+ Màu và cây công nghiệp ngắn ngày: DTGT 56.000 ha, trong đó: Màu 
lương thực 7.500 ha; Màu thực phẩm 38.900 ha.  

+ Cây ăn trái: 29.000 ha. 

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc đạt 303.600 con.  

- Thuỷ sản: Tổng sản lượng thủy hải sản 352.000 tấn, trong đó sản lượng 
nuôi 283.000 tấn, có 196.000 tấn tôm nước lợ. 

- Lâm nghiệp: Diện tích rừng tập trung 9.850 ha, trong đó rừng phòng hộ 
7.850 ha.  

- Phấn đấu đến cuối năm lũy kế có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 
14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp 

1. Trồng trọt  

Chăm sóc tốt và thu hoạch diện tích lúa vụ Hè Thu năm 2022 nhằm đảm 
bảo đạt kế hoạch sản lượng đề ra, khuyến cáo tăng cường sử dụng giống xác 
nhận trong sản xuất, ưu tiên các giống chịu hạn, mặn năng suất ổn định đáp ứng 
yêu cầu thị trường. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật như 3 
giảm – 3 tăng, 1 phải – 5 giảm trong sản xuất nhằm giảm chi phí và tăng hiệu 
quả kinh tế. 

Tập trung triển khai tốt dự án Phát triển lúa đặc sản, dự án phát triển cây ăn 
trái đặc sản. Duy trì và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như 
VietGAP, theo hướng hữu cơ,..nhằm nâng cao chất lượng lúa, đáp ứng nhu thị 
trường. Thực hiện kiểm tra, giám sát các vùng trồng đã được cấp mã số trên địa 
bàn tỉnh nhằm đánh giá khả năng duy trì hoạt động của các vùng trồng theo Tiêu 
chuẩn cơ sở TCCS 774:2020/BVTV. 

2. Chăn nuôi 

Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, thực hiện công 
tác tái đàn, hướng dẫn tổ chức sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch 
bệnh, đảm bảo An toàn VSTP và vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt công tác 
kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh để đảm bảo các sản phẩm chăn nuôi được 
lưu thông thuận lợi trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 88/KH-
UBND, ngày 16/6/2021 phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

3. Thủy sản  

Tiếp tục tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng 
nuôi tôm tập trung để kịp thời đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo nhằm giúp 
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người nuôi hạn chế thấp nhất thiệt hại trước diễn biến phức tạp của thời tiết, biến 
đổi khí hậu. Tăng cường hỗ trợ người dân về khuyến cáo lựa chọn đầu vào con 
giống chất lượng và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và quản lý dịch bệnh. Phát 
huy vai trò của các HTX/THT trong việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết 
(liên kết những hộ nuôi nhỏ lẻ với nhau, liên kết dọc giữa các nhà: nhà nước, 
nhà sản xuất, nhà doanh nghiệp, hiệp hội) để sản xuất an toàn, hạ giá thành và 
đảm bảo đầu ra ổn định. Triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản tại một số xã trọng điểm, thực hiện công tác thả giống tái tạo 
nguồn lợi thủy sản nội đồng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định 
chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo 
quy định (khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh. 

4. Lâm nghiệp 

Tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu rừng bị khô hạn có nguy cơ xảy ra 
cháy rừng cao. Tiếp tục tập trung nguồn lực, tranh thủ các dự án đầu tư phát 
triển diện tích rừng trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển 
lâm nghiệp giai đoạn 2022 – 2025, tăng cường công tác kiểm tra quản lý, bảo vệ 
rừng trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm rừng làm nương rẫy. 

5. Thủy lợi 

Tiếp tục triển khai công tác lập bản đồ phòng chống thiên tai cho 11 huyện, 
thị, thành phố; Phối hợp địa phương kiểm tra tình hình các cống, đê bị hư và sạt 
lở tại các huyện, thị, thành phố để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục. Phối 
hợp với Đài khí tượng thủy văn Sóc Trăng theo dõi tình hình diễn biến thời tiết; 
ảnh hưởng triều cường, bão, ATNĐ để tổng hợp xử lý thông tin kịp thời phục vụ 
sản xuất và phòng chống thiên tai. Triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình 
xây dựng hệ thống hạ tầng chống ngập úng vùng trũng và phòng chống hạn hán, 
xâm nhập mặn huyện Châu thành, Mỹ Tú..... (WB11); dự án phân ranh mặn 
ngọt gồm 10 cống, âu thuyền trên tuyến Nam Sông Hậu phục vụ chống hạn, 
xâm nhập mặn vùng dự án Kế Sách.... 

Phối hợp đơn vị liên quan điều tiết các công trình đầu mối, đảm bảo cung 
cấp nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Phân công cán bộ trực 
công tác phòng chống thiên tai khi có tin áp thấp nhiệt đới, bão,… Rà soát các 
công trình cấp nước, sữa chữa, vận hành các trạm cấp nước tập trung nông thôn, 
đảm bảo chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong trường hợp hạn, 
xâm nhập mặn kéo dài. 

6. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

- Hướng dẫn Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã giai đoạn 2021-
2025; Đôn đốc các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 
năm 2022. 

- Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách: Nghị quyết Quy định mức hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-
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2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết Quy định một số nội dung huy động, bố trí 
nguồn lực thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào thi đua “Sóc Trăng chung sức 
xây dựng nông thôn mới”, xây dựng cản quan môi trường theo hướng sáng – 
xanh – sạch – đẹp – an toàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế tình trạng 
ô nhiễm môi trường. 

7. Chương trình OCOP 

- Tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng đồng thời tổ chức đánh giá xếp hạng 
sản phẩm, đánh giá lại đối với các sản phẩm được chứng nhận năm 2019 nhằm 
nâng hạng sản phẩm, nâng cao giá trị cho sản phẩm. 

 - Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương tăng cường vận động các chủ 
thể, hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử của tỉnh. Tổ 
chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP  tại các hội chợ, hội 
nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh. 

8. Kinh tế tập thể 

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ Nghị quyết quy định một số Chính sách hỗ 
trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai 
đoạn 2022 – 2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Hội đồng nhân dân 
tỉnh. Tiếp tục triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2020 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kinh tế trang trại. 

- Phối hợp các địa phương triển khai kế hoạch phát triển mới, củng cố và 

giải thể HTX, THT hoạt động kém hiệu quả năm 2022. Tổ chức tập huấn cho 

các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về kiến thức, kỹ năng 

đưa các sản phẩm của cơ sở lên sàn thương mại điện tử. 

  9. Công tác thanh tra, kiểm tra  

 Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông 
nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực an toàn 
thực phẩm nông lâm sản và thủy sản, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. Làm tốt công tác quản lý giống thủy sản, gia súc, gia cầm. 

10. Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 
của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Sóc Trăng về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từng bước ứng dụng công nghệ số trong 
nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các vùng chuyên canh, 
đồng bộ; Cơ cấu lại mùa vụ; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng 
chuổi giá trị, tổ chức liên kết; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chế 
biến, xuất khẩu nông sản, thủy sản tham gia liên kết với các tổ chức, cá nhân để 
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có nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến xuất 
khẩu.   

Thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh, ứng 
dụng công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường quản lý vùng chuyên canh, truy 
xuất nguồn gốc; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, quản lý thông tin 
và cảnh báo dịch bệnh. 

IV. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm 6 
tháng cuối  năm 2022. Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở căn cứ 
chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện góp phần hoàn thành 

nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng 
nhiệm 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng./. 

 

Nơi nhận:          
- VP. Tỉnh ủy; 
- VP. UBND tỉnh; 
- Sở KH và ĐT; 
- Cục Thống kê; 
- BGĐ Sở NN và PTNT; 
- Phòng, đơn vị trực thuộc;         
- Lưu: VT, KHTC. 
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