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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác tháng 7  
và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 

 
PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 7  

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT  

1. Cây lúa 

Diện tích xuống giống 326.703 ha/KH 325.800 ha, đạt 100,3% KH, giảm 

3,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu hoạch được 185.549 ha, đạt sản lượng 1,24 

triệu tấn/KH 2,023 triệu tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ (tương đương 5.530 tấn), 

trong đó sản lượng lúa đặc sản, thơm các loại chiếm gần 62%. Hiện nay trên đồng 

diện tích lúa Hè Thu 2021 đang ở giai đoạn đẻ nhánh để trổ chín, dự kiến thu hoạch 

tập trung vào tháng 8 và tháng 9/2021 ước sản lượng trên 800.000 tấn.  

2. Màu và cây công nghiệp ngắn ngày: Diện tích gieo trồng đạt 42.204 ha, 

đạt 72,8% KH, tăng 5,9% so với cùng kỳ, trong đó hành tím 6.928 ha, cây mía diện 

tích 3.991 ha đã thu hoạch dứt điểm.  

 - Tình hình tiêu thụ: Giá tiêu thụ các loại rau màu dao động mạnh, so với 
tháng trước giá tăng từ 2.000 -9.000 đ/kg, tuy nhiên so với cùng kỳ giảm từ 2.000 – 
29.000 đ/kg, chủ yếu hành tím hiện nay 13.000-15.000đ/kg giảm 27.000 đồng/kg; 
ớt giá 8.000-11.000đ/kg giảm 29.000 đồng/kg. Đối với các loại củ quả có thể trữ 
được lâu như: bầu, bí, khổ qua, dưa leo, đậu đủa, đậu cove, giá ổn định hơn tăng từ 
2.000-10.000 đ/kg so cùng kỳ.  

 - Diện tích trồng mía kém hiệu quả đã chuyển đổi 403 ha, (chuyển sang trồng 
lúa 65 ha, trồng rau màu 135 ha và cây tràm 203 ha). Lũy kế đến nay chuyển đổi 
trên đất Mía là 3.958,8 ha.  

- Toàn tỉnh có 127 nhà lưới, nhà màng với diện tích là 7 ha. Có 6 cửa hàng bán 

rau an toàn, sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP trên rau 35,15 ha.  

3. Cây ăn trái: Diện tích toàn tỉnh 27.783 ha, một số cây trồng chính như: 

chuối, xoài, cây có múi, vú sữa, nhãn,...Đến nay xây dựng 47 mã code/16 vùng/ 

453,3 ha/479 hộ trên cây vú sữa, bưởi, nhãn, xoài. 

Cây ăn trái giảm từ 2.000-24.000 đồng/kg so với cùng kỳ, hiện tại nhãn đang 

vào vụ thu hoạch giá bán giảm mạnh, một số huyện có diện tích trồng nhãn không 

có thương lái thu mua, giá bán hiện tại dao động từ 8.000 – 15.000 đồng/kg thấp 
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hơn cùng kỳ năm trước từ 12.000-15.000 đồng/kg. Hiện nay Ngành cũng đã phối 

hợp Sở Công thương có giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn của tỉnh như: 

kêu gọi các cơ quan, đơn vị trong tỉnh: siêu thị, trung tâm thương mại, chợ,… kết 

nối tiêu thụ, có công văn đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ tiêu thụ kịp thời. Riêng 

đối với diện tích cây ăn trái có liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp xuất khẩu như 

chuỗi liên kết vú sữa, bưởi…thì tiêu thụ thuận lợi và giá bán ổn định, tuy nhiên 

diện tích này chỉ chiếm  1,6%/ tổng diện tích cây ăn trái của tỉnh. 

2. Chăn nuôi và thú y 

Tổng đàn gia súc 188.772 con/KH 267.300 con, tăng 9,9% so với cùng kỳ, cụ 

thể đàn trâu 2.622 con, đàn bò 53.350 con (trong đó: bò sữa 8.746 con), đàn heo 

132.800 con; gia cầm 5,9 triệu con. 

 Giá cả một số sản phẩm chăn nuôi (ngày 14/7/2021) như sau: giá gà công 

nghiệp 17.000 đ/kg (giảm 9.000 đ/kg so với cùng kỳ, giảm 10.000đ/kg so tháng 

trước), vịt thịt 43.000 đ/kg (tăng 6.000đ/kg cùng kỳ, tăng 4.000đ/kg so tháng 

trước), trứng gia cầm 3.200 – 3.600 đ/trứng (tăng 1.300 – 1.600đ/trứng so với cùng 

kỳ, tăng 1.000-1.200đ/trứng so với tháng trước), giá heo 61.000kg (giảm 28.000/kg 

so với cùng kỳ, giảm 5.000 đ/kg so với tháng trước). 

 3. Lĩnh vực thuỷ sản: Toàn tỉnh thả nuôi 51.675 ha thuỷ sản các loại, đạt 

65,2% kế hoạch, tăng 4,2% so cùng kỳ, trong đó diện tích tôm nước lợ là 37.540 

ha, tăng 5,1% (có 1.826 ha tôm bị thiệt hại, chiếm 5,1% diện tích thả nuôi, thấp hơn 

1,6% cùng kỳ).  

Ước tổng sản lượng thủy sản 7 tháng đầu năm đạt 147.229 tấn, tăng 6,5% so 

với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng 106.750 tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ 

(tôm nước lợ 66.712 tấn, cá và thủy sản khác 40.308 tấn); Sản lượng khai thác 

40.479 tấn, tăng 2,6% cùng kỳ (khai thác biển 37.475 tấn, khai thác nội địa 3.004 

tấn). 

Giá thu mua tôm thẻ so với cùng kỳ, cụ thể loại: Loại từ 90 con/kg trở lên 

giảm từ 2.000 – 10.000 đ/kg so cùng kỳ và ổn định so với tháng trước, riêng loại từ 

80 con/kg trở xuống giá tăng từ 6.000 – 54.000đ/kg, tuy nhiên lại giảm từ 4.000-

10.000 đ/kg so với tháng trước, cụ thể 20 con/kg 225.000đ/kg (cao hơn 54.000/kg 

so với cùng kỳ, giảm 4.000đ/kg so với tháng trước), loại 60 con/kg 118.000đ/kg 

(tăng 10.000/kg so với cùng kỳ, giảm 10.000/kg so với tháng trước); loại 100 

con/kg giá 89.000 đ/kg (giảm 5.000 đ/kg so với cùng kỳ). 

4. Lĩnh vực Lâm nghiệp:  Cùng các cơ quan liên quan tổ chức tuần tra bảo 

vệ rừng được 167 lần với 550 lượt người tham gia; Kiểm tra 02 cơ sở đăng ký gây 

nuôi động vật rừng có hướng dẫn cơ sở lập sổ theo dõi gây nuôi đúng theo quy 

định. Tuyên truyền đến các chủ phương tiện, người đánh bắt thủy sản khu vực 

trong và ven rừng không làm gây hại rừng non khu vực Trần Đề; Kiểm tra, tuyên 
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truyền đến các hộ dân làm cam kết, tự tháo dỡ nhà xây cất trên phạm vi hành lang 

lộ giới; phạm vi đất rừng phòng hộ. 

5. Diêm nghiệp Đến nay diện tích sản xuất muối là 297 ha, sản lượng đạt 

3.260 tấn, lượng muối tồn là 1.150tấn, giá muối 800.000 đồng/tấn. 

II. NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT 

1. Công tác khuyến nông 

Thực hiện 04 bản tin trên Đài Truyền thanh huyện với nội dung kỹ thuật 

trồng rau trong nhà lưới, thủy canh, nuôi các rô phi đơn tính Artemia…. Tổ chức 02 

cuộc tọa đàm với nội dung: Chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít gắn 

với liên kết tiêu thụ. 

Phối hợp thực hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp như: mô hình sản 

xuất lúa ST theo hướng hữu cơ, nuôi lươn không bùn thương phẩm, trồng nấm rơm, 

nuôi tôm 02 giai đoạn, ứng dụng máy gặt đập liên hợp loại nhỏ phục vụ sản xuất 

tôm lúa, mô hình luân canh tôm lúa, nuôi thủy sản kết hợp… 

2. Công tác bảo vệ cây trồng vật nuôi 

* Về cây trồng 

Trong tháng, tổng diện tích lúa nhiễm sâu bệnh trên trà lúa Hè Thu 2021 là 

16.019 ha (tăng 8.831 ha so với tháng trước), hầu hết các đối tượng gây hại ở mức 

độ nhẹ đến trung bình, riêng bệnh đạo ôn lá có xuất hiện diện tích nhiễm nặng một 

số đối tượng sâu bệnh xuất hiện chủ yếu như: Ốc bưu vàng, rầy nâu, sâu cuốn lá 

nhỏ, chuột, đạo ôn lá. 

Cây có múi: tổng diện tích nhiễm bệnh 759 ha (tăng 314 ha so với tháng 

trước), trong đó nhiễm nặng 17 ha; Diện tích nhãn nhiễm sâu bệnh 165 ha, trong đó 

nhiễm nặng 04 ha; Cây dừa: tổng diện tích nhiễm bệnh 3.479 ha, tăng 82 ha so với 

tháng trước, bao gồm: bọ cánh cứng, bọ vòi voi, sâu đục trái, sâu đầu đen.  

Ngành thường xuyên đưa ra các dự báo dịch hại và khuyến cáo các biện pháp 

quản lý nhằm phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Khuyến cáo nông 

dân gieo sạ theo lịch thời vụ, để hạn chế dich bệnh. Xây dựng kế hoạch tăng cường 

công tác bảo vệ thực bảo vệ thực vật phục vụ phòng chống dịch hại trên cây trồng. 

* Về gia súc, gia cầm: Chỉ đạo hệ thống thú y phối hợp với các ban ngành, 

UBND các cấp tăng cường điều tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm, thủy sản. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-

UBND ngày 29/6/2021 về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng và triển khai thực hiện Kế hoạch 59/KH-SNN, ngày 

8/7/2021 về tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh năm 

2021. Công tác kiểm soát động vật và sản phẩm động vật vận chuyển ra vào tỉnh 

được thực hiện 24/24, nhằm ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 
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* Quản lý nuôi thủy sản: Trong tháng người nuôi tập trung thả nuôi nhiều 
diện tích đạt 69,8% kế hoạch, Ngành tiếp tục tuyên truyền, thông tin nhanh đến 
người nuôi về thị trường, lịch thời vụ, thông tin quan trắc môi trường, dự báo thời 
tiết, tình hình thị trường, khâu chuẩn bị ao, nuôi nước và tăng cường công tác quản 
lý vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản.  

* 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, trong tháng cấp 15 chứng nhận thủy 

sản khai thác với khối lượng 97 tấn, lũy kế 78 giấy/685 tấn. 

Tổ chức 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, trong tháng đã thẩm định và cấp 
chứng nhận cho 06 tàu cá đạt an toàn thực phẩm loại B. Lũy kế tổng số tàu cá được 
cấp ATTP 309/368 tàu từ 15m nước trở lên đạt 84% số tàu toàn tỉnh. 

Tuyên truyền, cho cam kết không vi phạm nghề, ngư cụ cấm trong khai thác 
thủy sản cho 703/703 hộ tại 02 thị xã Ngã Năm và huyện Mỹ Tú. 

* Quản lý tàu cá và cơ sở hậu cần nghề cá: Tổng số tàu thuyền trong tỉnh 

hiện nay theo thống kê là 1.014 tàu với tổng công suất là 206.544 CV trong đó tàu 

có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 367 tàu công suất 182.874 (hoạt động vùng 

khơi theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP).   

* Hoạt động IUU: Thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến 

các quy định về chống khai thác IUU và Luật Thủy sản năm 2017 đến ngư dân và 

các chủ tàu khi đến làm thủ tục cho tàu cá cập, rời cảng tại Tổ kiểm tra IUU. Số 

lượng tàu cá được kiểm tra, kiểm soát 1.860 lượt tàu cá cập, rời cảng (trong đó đã 

kiểm tra là 232 lượt cập cảng và 1.628 lượt tàu rời cảng đối với tàu cá trong và 

ngoài tỉnh), phần lớn tàu cá đủ điều kiện xuất bến và cập bến. 

* Công tác giống: Thực hiện công tác nhân giống lúa vụ Hè thu, chăm sóc 

vườn cây ăn trái và đàn vật nuôi tại Trung tâm. Trong tháng cung ứng 10 tấn giống 

xác nhận, 06 con bê, trên 1,1 triệu giống thủy sản. Thực hiện tiếp tục các chương 

trình, đề tài nghiên cứu thuộc chương trình giống và nguồn vốn sự nghiệp nông 

nghiệp khác. 

3. Công tác thủy lợi 

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý, khai thác, vận 

hành và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức lấy 

ý kiến theo quy định; xin chủ trương điều chỉnh diện tích rừng trong hành lang bảo 

vệ đê sông, đê biển trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác chủ động ứng phó với 

ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ, áp thấp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gửi Sở tư pháp 

thẩm định theo quy định.  
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Tình hình thiệt hại do thiên tai, sạt lỡ và công tác khắc phục: từ ngày 

01/6/2021 đến ngày 12/7/2021, tổng số nhà bị thiệt hại là 114 căn nhà, sạt lở 50m 

bờ bao, đường đan; đổ ngã 38,9 ha cây ăn trái các loại bị, 08 cây cây xanh, gãy 

04 trụ điện và 01 người bị thương nhẹ. Tính đến ngày 06/7/2021 UBND tỉnh, 

UBND thành phố, UBND thị xã Ngã Năm và UBND huyện Trần Đề đã chi hỗ 

trợ từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tổng cộng: 740.500.000 đồng cho 104 

hộ bị thiệt hại về nhà ở và hỗ trợ 01 người chết, 01 người bị thương (các hộ còn 

lại địa phương đang thống kê, đề xuất hỗ trợ).  

4. Công tác thanh tra: Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài 

ngành tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra nông lâm sản, thủy sản và vật 

tư nông nghiệp, tổng số 98 cở sở, trong đó vi phạm 09 trường hợp, nộp phạt 48,8 

triệu đồng. Nội dung vi phạm: Điều khiển tàu cá hoạt động khai thác thủy sản 

không có văn bằng (hoặc chứng chỉ) thuyền trưởng theo qui định; Không đủ điều 

kiện kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Vi phạm nhãn hàng hóa; Mua 

bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng; Kinh doanh thức ăn thủy sản, sản phẩm 

xử lý môi trường NTTS trên thị trường khi chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp 

và PTNT. 

5. Thực hiện các Chương trình phát triển nông thôn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

 Trong tháng có 06 đạt 19 tiêu chí, trong đó 04 xã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới (Lai Hòa, Lạc Hòa, Phú Tâm và Kế An ), 02 xã đang hoàn chỉnh hồ 

sơ (Đại Hải và Đại Ân 1); 02 đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Tham 

Đôn, Hoài Tú 1). Số tiêu chí bình quân/xã là: 18,13 tiêu chí/xã tăng 0,27 tiêu chí so 

với cuối năm 2020.  

Lũy kế có 56 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 54 xã đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã đang hoàn chỉnh 

hồ sơ trình công nhận; có 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công nhận.  

Phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu thực hiện hồ sơ trình công nhận thị xã 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đang lấy ý kiến các sở, ngành tỉnh 

thẩm tra đối với báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai 

đoạn 2011-2020 và đánh giá đến tháng 06/2021). 

Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,6%, 

trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt QCVN 02-BYT là 66,6%. 

Kinh tế tập thể hợp tác và trang trại 

- Về Hợp tác xã: Đến nay tổng số HTX NN trên địa bàn tỉnh 202 HTX (Lúa: 

92; Cây ăn trái: 38; Chăn nuôi: 17; Thủy sản: 37; Màu: 15 và khác 3).  
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- Về Tổ hợp tác: Tổng số là 1.217 tổ, (trồng trọt: 788; Chăn nuôi: 232; nuôi 

trồng thủy sản: 161, khai thác thủy sản 32, lâm nghiệp 04). 

- Liên hiệp HTX NN: Trên địa bàn tỉnh có 01 Liên hiệp HTX hoạt động 

trong lĩnh vực nuôi trồng và cung cấp artemia. 

- Trang trại nông nghiệp theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 

28/2/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nay trên địa bàn tỉnh có 

150 trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt 6;  chăn nuôi: 125; 

nuôi trồng thủy sản: 06; tổng hợp: 13); Tổng diện tích đất bình quân của 01 trang 

trại là 1,15 ha. 

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương lấy ý kiến dự thảo đề cương xây 

dựng Nghị quyết về chính sách có tính chất đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 

trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Ngày 18/6/2021, tổ chức Hội 

thi đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng đợt 1, kết quả 40 sản phẩm 

của 30 chủ thể được đánh giá, trong đó 04 sp 4 sao và 36 sp đạt 3 sao. Lũy kế đến 

nay có 139 sản phẩm OCOP được chứng nhận (28 sp 4 sao, 111 sp đạt 3 sao), và có 

01 sản phẩm được Hội đồng đánh giá xếp hạng quốc gia công nhận đạt chuẩn 5 sao 

của 82 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh. 

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

Công tác thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 

Thẩm định xếp loại điều kiện ATTP 12 cơ sở loại B, lũy kế 67 giấy chứng nhận ( 

01A, 66 B).   

 Tiếp nhận hồ sơ cơ sở tự công bố sản phẩm của 11 lượt cơ sở với 17 bản 

tự công bố. Lũy kế 55 lượt cơ sở với 95 bản tự công bố. 

Công tác giám sát an toàn thực phẩm:  

- Thu 48 mẫu trong đó 06 mẫu tôm sú nhỏ, 07 mẫu tôm sú thương phẩm, 11 

mẫu tôm tôm chân trắng nhỏ, 20 mẫu tôm chân trắng thương phẩm, 04 mẫu cá tra 

thương phẩm để giám sát dư lượng các chất độc hại, đang chờ kết quả.   

- Giám sát chỉ tiêu ATTP nông lâm thủy sản và nước dùng trong sơ chế, chế 
biến tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản: Thu 142 mẫu, trong đó: 
17 mẫu nước; 58 mẫu (đường, gạo, tương hột, bánh in trắng, bồn bồn, dưa sen…); 
29 mẫu (chả cá, chả tép, tôm chân trắng, tôm sú, bánh phồng tôm, mắm tép, mắm 
cá lóc, mắm cá sặc, khô cá lóc, khô cá đụt , khô cá kèo…); 38 mẫu động vật và sản 
phẩm động vật (lạp xưởng, khô heo, khô trâu, chả lụa, chả quế, thịt nguội, nem, bò 
viên…). Kết quả phân tích: 71 mẫu không phát hiện; 06 mẫu phát hiện Natri 
benzoate;  65 mẫu đang chờ kết quả kết quả. 

7. 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 đạt 
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2.039 lượt, trong đó có 1.643 tàu khai thác xa bờ; số phương tiện vận tải qua cảng 

ước đạt 2.786 lượt, lượng hàng hoá qua cảng ước đạt 14.249 tấn, trong đó hàng 

thuỷ sản là 8.500 tấn. Doanh số thu dịch vụ 809,5 triệu đồng. 

 

PHẦN II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  THÁNG 8 

1. Trồng trọt 

Tiếp tục theo dõi và chăm sóc vụ Hè Thu 2021 nhằm đạt mục tiêu sản lượng 

kế hoạch đề ra. Tăng cường theo dõi tình hình dịch hại trên cây trồng, đưa ra các dự 

báo kịp thời để người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ hiệu quả.  

Tiếp tục phối hợp các huyện có rà soát diện tích và sản lượng các loại nông sản 
chuẩn bị thu hoạch; các vựa, cơ sở, đại lý, doanh nghiệp thu mua nông sản hỗ trợ tạo 
điều kiện thuận lợi cho các vựa thu mua và vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh và 
các tỉnh lân cận, nhưng đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. 

Hỗ trợ và kết nối các tiểu thương, doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích thu 
mua và phân phối nông sản của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với các đơn 
vị sản xuất.  

2. Chăn nuôi: Thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát công tác phòng chống 

dịch bệnh động vật năm 2021, tăng cường công tác giám sát giết mổ trên địa bàn 

tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ các đại phương trong công tác tái đàn, hướng dẫn tổ chức sản 

xuất chăn nuôi an toàn sinh học. Tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi về 

kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh đảm bảo các sản phẩm lưu thông trong và ngoài 

tỉnh. 

3. Thủy sản: Tiếp tục quản lý nuôi tôm nước lợ theo khung mùa vụ, tích cưc 

triển khai các chủ trương, chính sách trong nuôi trồng thủy sản để người dân tiếp 

cận với áp dụng sản xuất tốt trong nông nghiệp, thủy sản. Thực hiện công tác quan 

trắc môi trường nước, cung cấp thông tin thời tiết cho các địa phương chỉ đạo vùng 

nuôi và phổ biến đến tận người dân.  

4. Lâm nghiệp: Thực hiện các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng trên địa bàn 

tỉnh, theo dõi ghe cào; người dùng phương tiện thủ công đánh bắt thủy sản làm gây 

hại rừng non tuyến bãi biển ven rừng;  Xây dựng thiết kế trồng rừng thay thế năm 

2021 và giao cây phân tán cho địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021  

5. Thủy lợi: Triển khai công tác kiểm tra, thanh tra về quản lý đê điều, 

phòng chống thiên tai và xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi khép kín. Phối 

hợp với cơ quan liên quan, kiểm tra, rà soát tình hình các cống, đê bị hư và sạt lở ở 

các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời bàn giải pháp để khắc phục, sửa chữa, kiểm 

tra, đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn; điều tiết các công trình đầu mối, đảm 
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bảo cung cấp nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất; 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 PCTT. Phân công cán bộ trực công tác phòng chống thiên tai 

khi có tin áp thấp nhiệt đới, bão,…  

6. Chương trình phát triển nông thôn 

* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Phối hợp với UBND thị 

xã Vĩnh Châu và các sở, ban, ngành tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm 

định, xét, công nhận thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới năm 2020. 

* Kinh tế tập thể: Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch 

tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ về kinh tế hợp tác năm 2021. Tiếp tục phối 

hợp hoàn chỉnh dự thảo đề cương xây dựng Nghị quyết về chính sách có tính chất 

đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 – 2025. Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Quản lý Dự án khu 

vực “Các Trung tâm đổi mới Sáng tạo Xanh” tại tỉnh Sóc Trăng; đồng thời xây 

dựng kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện. 

 * Chương trình OCOP: Tiếp tục đôn đốc các địa phương xây dựng hồ sơ 

tham gia đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021; tiếp nhận hồ sơ đánh 

giá xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021 do cấp huyện đề nghị đánh giá xếp 

hạng. 

Thiết kế tài liệu bướm, tài liệu hỏi đáp phục vụ tuyên truyền Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm. Phối hợp với đài phát thanh truyền hình thực hiện chuyên 

mục tuyên truyền chương trình mỗi xã một sản phẩm phát sóng định kỳ hàng tháng 

trên đài truyền hình Sóc Trăng. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra: Tiếp tục 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. 
Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu mua tôm nguyên liệu; kiểm soát 

tốt chất lượng sản phẩm, ngăn chặn hữu hiệu các hoạt động bơm tạp chất vào sản 
phẩm tôm. 

8. Công tác phòng chống dịch Covid-19 
- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng, về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng và Công văn 1392/UBND-
VX ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp phòng 
chống dịch covid-19 

- Phối hợp Sở Công thương trong phân phối các mặt hàng nông sản và mở thêm 
các điểm bán hàng để nông sản tiêu thụ thuận lợi. 
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- Phối hợp Sở giao thông vận tải hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
phương tiện vận chuyển hàng hóa nông sản được lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7 và một số nhiệm vụ 

chủ yếu tháng 8 năm 2021 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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