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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác quí I 

và một số nhiệm vụ chủ yếu quí II năm 2020 

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÍ I 

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT  

1. Về trồng trọt 

a. Cây lúa 

Niên vụ 2019 -2020: Diện tích xuống giống lúa toàn tỉnh đến nay được 

194.766 ha/KH 330.000, đạt 59% KH, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu 

hoạch được 161.682 ha, đạt sản lượng 1.022.950 tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ 

năm 2019, cụ thể: 

- Vụ Mùa 2019-2020: Xuống giống được 11.682 ha/KH 11.600 ha, tập trung 

tại thị xã Vĩnh Châu và huyện Mỹ Xuyên, thu hoạch dứt điểm, NSBQ 5,17 tấn/ha, 

sản lượng 60.400 tấn, tăng 4,9% so với niên vụ 2018 - 2019. 

- Vụ Đông Xuân 2019-2020: Xuống giống được 183.084 ha/KH 174.700 ha, 

(có 4.034 ha người dân xuống giống tự phát) hiện đã thu hoạch được 150.000 ha, 

NSBQ 6,41 tấn/ha, sản lượng 962.550 tấn.  

Tình hình thu hoạch: Trong quí I giá lúa giảm vào giai đoạn tháng 1 và đầu 

tháng 2 nhưng đến giữa tháng 2 cho đến nay giá lúa tăng trở lại. So với cùng kỳ giá 

lúa tăng từ 25-1.400 đ/kg, và giảm 200đ/kg so với cuối quí IV/2019. Hiện nay giá 

lúa thường dao động từ 4.900-5.300 đ/kg; Lúa thơm nhẹ 5.000 - 5.300 đ/kg, lúa 

ST24  7.000 - 7.400 đ/kg.  

b. Màu và cây công nghiệp ngắn ngày: Diện tích gieo trồng cây màu ước 

đến quí I/2020 đạt 34.294 ha, bằng 57,16% KH, giảm 9,62% so với cùng kỳ năm 

2019, trong đó hành tím 4.307 ha, ước sản lượng 74.942 tấn; Cây mía diện tích 

5.539 ha, thu hoạch 2.894 ha, ước sản lượng 260.460 tấn.  

Giá các loại rau màu giảm so với cùng kỳ từ 500-8.500 đ/kg, giảm chủ yếu 

trên bắp cải, đậu ve, khoai từ, khoai lang,..., Tuy nhiên hành tím tăng 6.000 -10.000 

đ/kg (hiện nay giá dao động 20.000 -28.000 đ/kg); Giá mía dao động 400 -750 đ/kg 

tăng 175 đ/kg. 
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Hiện nay toàn tỉnh có 112 nhà lưới, nhà màng với diện tích là 6,15 ha (trong 

đó huyện Mỹ Xuyên 10, Kế Sách 32, Long Phú 6, TPST 10, Mỹ Tú 8, Vĩnh Châu 

11, Ngã Năm 8, Thạnh Trị 11, Trần Đề 2, Châu Thành 11, Cù Lao Dung 3). So với  

năm 2019 tăng 02 nhà lưới/0,1 ha. 

c. Cây lâu năm: Ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà vườn các biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên cây trồng. Xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện các mô hình trên cây ăn trái như: VietGAP, theo hướng sinh học, chuỗi 

giá trị,...Tiếp tục phối hợp cùng các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các mô 

hình trồng mới, cải tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên vườn cây ăn trái thuộc Kế 

hoạch triển khai thực hiện Dự án phát triển sản xuất cây ăn trái đặc sản trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng năm 2020.  

2. Chăn nuôi và thú y 

Hiện nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, giá cả sản 

phẩm trong chăn nuôi có hướng duy trì ổn định. Riêng, đối với giá heo hơi hiện nay 

đang trên đà tăng giao động khoảng 75.000-80.000 đồng/kg, tình hình bệnh dịch tả 

heo Châu Phi đã được khống chế. Tuy nhiên, khả năng phục hồi sản xuất, tái đàn 

còn gặp nhiều khó khăn do quản lý dịch bệnh vẫn chưa đạt hiệu quả cao, giá con 

giống tăng, chi phí sản xuất cao, nhất là ở những hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ. 

 Giá cả một số sản phẩm chăn nuôi so với cùng kỳ trước như sau: giá gà công 

nghiệp 33.000đ/kg (tăng 8.000 đ/kg), vịt thịt 38.000 đ/kg , giá trứng gia cầm 1.300 

– 1.800 đ/trứng (tăng 200 đ/kg), giá heo từ 75.000 – 80.000đ/kg (tăng 30.000 đ/kg). 

  3. Lĩnh vực thuỷ sản: Ước diện tích nuôi thủy sản đến cuối quí I, thả nuôi 

được 7.386 ha, trong đó: tôm nước lợ 5.400 ha (sú 1.400 ha, thẻ 4.000 ha), thủy sản 

nước ngọt và thủy sản khác 1.986 ha. Diện tích thiệt hại tôm nước lợ đến ngày 

13/3/2020 là 73 ha tôm thẻ/DT thả 4.777 ha, chiếm 1,53% trên diện tích thả nuôi, 

thấp hơn 2,05% so với cùng kỳ năm 2019. 

Ước tổng sản lượng thủy sản đến quí I/2020 đạt 25.619 tấn, trong đó sản 

lượng nuôi trồng 10.703 tấn (tôm nước lợ 7.800 tấn, cá và thủy sản khác 2.903 tấn; 

Sản lượng khai thác 14.916 tấn (khai thác biển 13.350 tấn, khai thác nội địa 1.566 

tấn). 

Trong quí người dân mới bắt đầu thả nuôi vụ tôm 2020 nên tình hình thu 

hoạch chưa nhiều chủ yếu thu hoạch tôm thẻ, giá thu mua với trung bình loại 60 

con/kg 120.000đ/kg (thấp hơn 12.000đ/kg so với cuối tháng 12/2019, và thấp hơn 

6.000 đ/kg so với cùng kỳ); loại 100 con/kg giá 100.000 đ/kg (cao hơn 2.000đ/kg 

so với cuối tháng 12/2019, và thấp hơn 2.000 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 108 lần với 550 lượt người tham gia; Phối hợp với các đơn vị có liên 

quan và các Tổ bảo vệ rừng triển khai trồng lại rừng trên các diện tích bị 12 hộ lấn 

chiếm tại địa bàn xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức trực PCCC 
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rừng trong các tháng mùa khô năm 2020, đồng thời kiểm tra công tác PCCCR tại 

các phân trường thuộc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sóc Trăng và BQL Di tích 

Khu căn cứ Tỉnh ủy. 

II. NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT 

1. Công tác khuyến nông 

Trong tháng thực hiện 15 bản tin trên Đài Truyền thanh huyện với nội dung 

kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái, trồng rau màu…Thực hiện 2 chuyên mục 

khuyến nông với nội dung về kỹ thuật trồng dưa hấu tết tại xã Phú Mỹ, kỹ thuật 

nuôi ong lấy mật xã Mỹ Phước, Mỹ Tú; Tập huấn 17 lớp/436 người dự.  

2. Công tác bảo vệ cây trồng vật nuôi 

* Về cây trồng 

Hiện nay trà lúa Đông Xuân 2019-2020 thu hoạch rộ (chiếm 60% diện tích gieo 

trồng), trà lúa còn lại tập trung giai đoạn đẻ nhánh đến trổ chín nên tình hình nhiễm 

dịch hại giảm với tổng diện tích là 9.983 ha, trong đó  một số đối tượng dịch hại chủ 

yếu như: rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bù lạch, … Cây có múi: tổng diện tích 

nhiễm bệnh 609 ha (sâu đục trái 102ha, vàng lá gân xanh 135 ha, vàng lá thối rễ 

347 ha, nhiễm Tristerza là 25 ha), trong đó nhiễm nặng 17 ha, các huyện có diện 

tích nhiễm là Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, Châu Thành và Mỹ Tú; Diện tích 

nhãn nhiễm bệnh chổi rồng là 159 ha, trong đó nhiễm nặng 12 ha.  

Ngành khuyến cáo các địa phương  giám sát đồng ruộng, nhằm phát hiện sớm 

và có biện pháp quản lý kịp thời. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền đến bà con nông dân về đối tượng dịch hại để chủ động phòng trừ. Tiếp tục 

chỉ đạo các trạm Trồng trọt và BVTV theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu keo mùa thu 

ngoài đồng, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu keo mùa thu theo Quy trình kỹ 

thuật phòng chống sâu keo mùa thu của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. 

* Về gia súc, gia cầm: Trước tình hình dịch bệnh cúm gia cầm tại các tỉnh 

còn đang diễn biến phức tạp nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh cúm trên đàn gia cầm 

trong thời gian tới là rất cao. Ngành chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và Thú y tăng cường 

công tác tiêm phòng cúm, giám sát tình hình dịch bệnh và triển khai tháng vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi để hạn chế dịch phát sinh. Xây dụng Kế 

hoạch tiêm phòng LMLM gia súc nhai lại và tiêm phòng định kỳ đợt 1 năm 2020; 

Xây dựng Kế hoạch tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1 năm 2020; Kế hoạch tiêm 

phòng dại; Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các 

vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để tiêu diệt các loại mầm bệnh năm 2020. Tổ 

chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đầu mối kiểm dịch vận chuyển; điểm trung 

chuyển động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh mua bán động vật, sản phẩm động 

vật; các lò giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương nhằm ngăn chặn bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm nhất là bệnh Dịch tả heo Châu Phi. 
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* Quản lý nuôi thủy sản: Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình xâm nhập 

mặn nhằm khuyến cáo kịp thời cho người dân, hiện nay bà con vẫn còn tập trung 

cải tạo ao chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Khuyến cáo người nuôi trước khi cấp nước 

vào ao nuôi, nên lấy nước qua ao lắng, xử lý nước thật kỹ bằng chế phẩm sinh học 

và diệt khuẩn kỹ rồi mới cấp nước vào ao nuôi. Ngành tiếp tục theo dõi và đưa ra 

giải pháp chủ động ứng phó với tình hình xâm nhập mặn; Tuyên truyền thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường công tác quan trắc cảnh báo môi 

trường nước đến người nuôi trồng thủy sản. 

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

thực hiện Thông tư 02/2018/BNNPTNT ngày 31/1/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. Cấp 52 chứng nhận thủy sản khai thác với khối lượng 681 tấn. 

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

hiện nay theo thống kê là 1.212 tàu với tổng công suất là 190.882 CV trong đó tàu 

có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 365 tàu (hoạt động vùng khơi theo Nghị 

định 26/2019/NĐ-CP).   

* Tai nạn tàu cá: Trong quý có 01 sự cố tàu Lê Thị Nương BT-97720-TS bị 

chìm lúc khoảng 02 giờ 15 phút, ngày 15/01/2020 tại tọa dộ 09 độ 23’; 106 độ 30’. 

Được tàu cá Sóc Trăng, chủ tàu Phạm Thị Mai ST-92575-TS vớt được 02 thuyền 

viên đưa vào bờ an toàn. 

* Công tác giống 

- Công tác giống cây trồng: Trong tháng đơn vị đã cung ứng được các giống 

xác nhận gồm: OM451, OM6976, OM576, OM4900... . Lai tạo và chọn các giống 

lúa thơm phục vụ các vùng trồng lúa thơm của tỉnh Sóc Trăng; Ngoài ra, sản xuất 

và nghiên cứu các giống mía, cây ăn trái, rau màu. Trong vụ Đông xuân 2019 -

2020 tỷ lệ sử dụng giống nguyên chủng 1,1%, giống xác nhận 75,7%, giống trao 

đổi 12,7% và giống tự để 10,5%. 

- Đối với giống vật nuôi: Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng và tiêm phòng 

chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, duy trì và thực hiện 

nghiêm công tác vệ sinh, tiêu độc sát trùng, an toàn sinh học trong chăn nuôi. 

3. Công tác thủy lợi 

Từ đầu tháng 11/2019 mặn đã xâm nhập vào các sông, rạch trên địa bàn tỉnh, 

tới giữa tháng 11 mặn đã xâm nhập mạnh, ranh mặn 4,0‰ xâm nhập sâu vào trong 

sông khoảng 40,0 – 45,0km. Từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020, xâm nhập mặn 

trở nên gay gắt hơn và xuất hiện ở mức cao trong các đợt triều cường. Độ mặn cao 

nhất tại các trạm đo đều ở mức cao hơn cùng kỳ mùa khô năm 2018 – 2019 từ: 4,3 

– 10,5‰, so với cùng kỳ mùa khô năm 2015-2016 đa số các trạm ở mức xấp xỉ và 

cao hơn từ: 0,1 – 2,1‰, riêng tại trần đề và hai trạm nội đồng Sóc Trăng và Ngã 

năm ở mức thấp hơn từ: 0,1 – 3,0‰. 



5 

 

Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn và xâm 

nhập mặn là 3.501 ha, trong đó: diện tích lúa mất trắng 3.477 ha (có  2.748 ha diện 

tích xuống giống tự phát ở Long Phú) tương đương sản lượng 22.600 tấn; cây ăn 

trái 01 ha, cây màu 23 ha, trung tại các huyện Long Phú, Kế Sách, Châu Thành và 

Mỹ Tú.  

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch 

số149/KH-UBND ngày 08/11/2019 về Phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập 

mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Xây dựng kịch bản số 

08/KB-PCTT ngày 31/01/2020, ứng phó với tình hình hạn, thiếu nước, xâm nhặp 

mặn mùa khô 2019 -2020 trên địa bàn tỉnhTrong năm 2019;  

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống lọc, thay thế nâng cấp hệ thống bơm mới hiệu 

suất cao cho hơn 20 Trạm cấp nước tập trung toàn tỉnh; Trang bị đầy đủ vật tư 

đường ống dự phòng tại tất cả các Trạm/hệ cấp nước để sửa chữa khắc phục kịp 

thời các sự cố, hạn chế thấp nhất gián đoạn việc cấp nước cho người dân trong mùa 

khô hạn; Khoan bổ sung thêm 10 giếng để dự phòng cấp nước trong thời gian hạn 

hán xâm nhập mặn; Thực hiện nâng cấp mở rộng mạng cấp nước với tổng chiều dài 

158.037 mét, giải quyết nước sinh hoạt cho 3.658 hộ tại các xã Long Bình, Ba 

Trinh, Đại Hải, Trinh Phú, Mỹ Tú. Số hộ còn lại bị ảnh hưởng hạn mặn cần tiếp tục 

giải quyết nước sinh hoạt trong thời gian tới là 22.914 hộ. 

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình xâm nhập mặn, chỉ đạo đơn vị 

quản lý khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy nước ngọt vào bổ sung, dự trữ 

trong kênh khi độ mặn trước cống ở mức cho phép và xâm nhập mặn đang có xu 

hướng giảm đề phòng độ mặn ở mức cao, kéo dài, không có nguồn tiếp ngọt; rà 

soát, kiểm tra sửa chữa kịp thời các cống ngăn mặn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, 

sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án nạo vét kênh mương, sửa 

chữa cống đã được bố trí vốn năm 2020. 

Tình hình sạt lỡ: Tổng số nhà bị thiệt hại do sạt lỡ, sụp lún và dông lốc 19 

căn. Trong đó: huyện Kế Sách sạt lở 05 căn (xã Thới An Hội sạt lỡ 100% 04 căn, 

Ba Trinh trên 50% 01 căn); huyện Trần Đề sạt lỡ dưới 50% 12 căn tại xã Thạnh 

Thới Thuận; huyện Thạnh Trị dông, lốc thiệt hại 100% 02 căn tại xã Tuân Tức. 

Ước tổng thiệt hại khoảng 320 triệu đồng.  

 4. Công tác thanh tra: Triển khai thực hiện Quyết định số 1207/QĐ-SNN 

ngày 06/12/2019, Quyết định số 53/QĐ-SNN ngày 13/02/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất 

thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong quý I năm 

2020, Ngành đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các cuộc thanh 

tra, kiểm tra nông lâm sản, thủy sản và vật tư nông nghiệp, kết quả: tổng số cơ sở 

kiểm tra: 165 lượt, trong đó vi phạm: 35 trường hợp, nộp phạt 235,950 triệu đồng. 
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5. Thực hiện các Chương trình phát triển nông thôn 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  

Đến nay đã có 42/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

52,5%; số tiêu chí bình quân là 16,85 tiêu chí/xã. Các xã còn lại đạt từ 12-17 tiêu 

chí, cụ thể: 01 xã đạt 17 tiêu chí; 03 xã đạt 16 tiêu chí; 19 xã đạt 15 tiêu chí; 06 xã 

đạt 14 tiêu chí; 08 xã đạt 13 tiêu chí; 01 xã đạt 12 tiêu chí. Thị xã Ngã Năm hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 

01/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Kinh tế tập thể hợp tác và trang trại 

- Về Hợp tác xã: Quý I/ 2020 đã thành lập mới 05 HTX. Nâng tổng số HTX 

NN lên 174 HTX (Lúa: 79; Cây ăn trái: 33; Chăn nuôi: 11; Thủy sản: 36; Màu: 12 

và khác 3).  

- Về Tổ hợp tác: Tổng số THT trên địa bàn tỉnh là 1.127 tổ, với 27.418 thành 

viên, vốn góp 11.035 triệu đồng (THT trồng trọt: 760; Chăn nuôi: 202; Thủy sản: 

165). 

- Liên hiệp HTX NN: Trên địa bàn tỉnh có 01 Liên hiệp HTX với 04 HTX 

thành viên, 362 xã viên, vốn điều lệ 800 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực nuôi 

trồng và cung cấp artemia. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp 

tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 -2020, Kết quả 

đến nay có 22 cán bộ trẻ/12 HTX.  

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Tổ chức thành công Hội 

nghị đánh giá kết quả một năm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, qua 

đó đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu trong năm 2020 phát 

triển ít nhất 45 sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên (trong đó 3 sản phẩm đạt 5 

sao). Dự kiến đến cuối năm 2020, tỉnh Sóc Trăng có hơn 80 sản phẩm OCOP được 

chứng nhận; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 03 sản phẩm trở lên được 

chứng nhận từ lựa chọn sản phẩm chủ lực xác định trong Đề án.  

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 ( 01 A, 09 B, 02 thay đổi thông tin 

trên giấy chứng nhận).   

- Tiến hành thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm cho 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Kết quả: 17 cơ sở loại 

B, 03 cơ sở đóng cửa, 03 cơ sở tạm ngưng hoạt động, 01 cơ sở ngưng hoạt động.  
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- Phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiểm tra, 

đánh giá phân loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại 04 cơ sở chế biến sản 

phẩm thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 02 cơ sở xếp hạng 1, 02 cơ sở xếp 

hạng 3.  

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. Doanh số thu dịch vụ quí I/2020 

là 1.171.235.703 đ đạt 93% KH, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 14% do phát sinh 

tăng các dịch vụ cảng khác. 

Triển khai thực hiện công tác thanh kiểm tra hoạt động của tàu khai thác tại 

cảng cá theo kế hoạch 51/KH-UBND. Thực hiện các nhiệm vụ của cảng cá theo qui 

định của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.  Triển khai việc thực hiện xác nhận 

nguồn gốc thủy sản cho các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản theo Thông 

tư số 21/2018/TT-BNNPTNT. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Những mặt làm được 

Việc khuyến cáo khung lịch mùa vụ trong sản xuất, đặc biệt là trong tôm nuôi 

được người dân tuân thủ khá tốt, hạn chế được thiệt hại. 

Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Đặc biệt đối với bệnh dịch tả heo châu 

phi đã được khống chế, tính từ ngày 31/12/2019 đến nay trên địa bàn tỉnh không 

xuất hiện thêm ca bệnh DTHCP từ các địa phương và đã có công bố hết dịch bệnh 

dịch tả heo châu phi trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 

19/02/2020), bên cạnh đó Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

2334/SNN-CCCNTY ngày 01/11/2020 về việc hướng dẫn điều kiện tái đàn heo sau 

dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Những mặt khó khăn, hạn chế 

Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh tiếp tục ở mức độ sâu hơn, gay gắt 

hơn xâm nhập mạnh và sâu vào nội đồng làm thiệt hại nhiều ha cây trồng.Nếu tình 

hình thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn kép dài, khả năng diện tích thiệt hại khoảng 

6.600 ha lúa, khoảng 4.000 ha cây ăn trái khác trên địa bàn huyện Kế Sách, đồng 

thời có khoảng 22.914 hộ dân bị ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt nếu tình trạng khô 

hạn, xâm nhập mặn kéo dài.  

Hiện nay, phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, do đó khó áp dụng 

biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, công tác tiêm phòng đang gặp nhiều 

khó khăn nhất là các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Khả năng phục hồi sản 

xuất, tái đàn còn gặp nhiều khó khăn do giá con giống tăng, thiếu con giống, nguồn 

con giống không rõ nguồn gốc, tinh heo thiếu bấp bênh, không kiểm soát, chi phí 

sản xuất cao, nhất là ở những hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ. 
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Do đặc thù địa lý tỉnh Sóc Trăng có rất nhiều cửa sông, kênh, rạch thông từ 

đất liền ra biển. Tuy nhiên chỉ khoảng 1/3 lượng tàu toàn tỉnh (chủ yếu là đội tàu 

khai thác xa bờ có công suất trên 90cv) cập cảng lên cá tại Cảng Trần Đề được 

quản lý và giám sát khối lượng thủy sản. Đội tàu còn lại thường có công suất nhỏ 

nên ngư dân thường đánh bắt trong ngày, do đó không khai báo và khó có thể kiểm 

soát theo qui định. 

Đời sống của một số hộ dân sống ven rừng và khu tái định cư còn khó khăn, 

vẫn còn những trường hợp chặt cây rừng làm củi, đào đồm độp (sâm đất), lấn 

chiếm đất rừng làm rẫy, làm vuông nuôi tôm, cất chòi trong rừng, nhà ở ven đê gây 

khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng, gây áp lực lớn đến công tác quản lý, 

bảo vệ rừng.  

 

PHẦN II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU QUÍ II NĂM 2020 

Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp, theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, phấn 

đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Ngành tập trung chỉ đạo một số nhiệm 

vụ như sau:  

- 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. Xây dựng lịch xuống 

giống vụ lúa Hè Thu 2020 nhằm hạn chế rủi ro do ảnh hưởng khô hạn và mặn, né 

rầy đối với từng khu vực, 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. Duy trì và phát huy các mô hình sản xuất hiệu quả, sản xuất theo hướng an 

toàn thực phẩm, VietGAP, hữu cơ ,....  

- Đẩy mạnh tổ chức và nhân rộng sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn 

gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 

Thực hiện nghiên cứu, khảo nghiệm và sản xuất giống cây trồng, tập huấn kỹ thuật 

mô hình quản lý hiệu quả. 

 - Triển khai kế hoạch tiêm phòng cúm gia cầm, dại, LMLM gia súc nhai lại 

và tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2020; Tiếp tục tăng cường kiểm tra 

công tác KSGM các lò mổ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc 

buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp 

vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; Tổ chức vệ 

sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao để 

tiêu diệt các loại mầm bệnh.  

- Tăng cường công tác quan trắc cảnh báo môi trường nước đến người nuôi 

trồng thủy sản. Khuyến cáo người nuôi kiểm tra các điều kiện môi trường thích hợp 
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và xét nghiệm tôm giống trước khi thả nuôi, nên thả thăm dò, không thả tập trung 

để đảm bảo quản lý hiệu quả. Tổ chức thực hiện vận động giống và mittinh kỷ niệm 

61 năm ngày Truyền thống nghề cá Việt Nam 01/4. Tiếp tục thực hiện công tác kết 

nối giữa các công ty liên kết với các HTX/THT thực hiện các chứng nhận theo nhu 

cầu thị trường. Nhân rộng các mô hình nuôi tôm hiệu quả như mô hình nuôi tôm 

hai giai đoạn, nuôi tôm theo quy chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC,....Vận động, 

tuyên truyền chống đánh bắt bất hợp pháp cũng như tàu cá vi phạm vùng biển nước 

ngoài.  

- Tiếp tục rà soát tình hình hoạt động của các HTX được chọn tham gia thí 

điểm theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh, để tổng 

hợp đánh giá tình hình hoạt động. 

- Tiếp nhận hồ sơ đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP của cấp huyện để tổng 

hợp, nghiên cứu, đánh giá, xếp hạng. Xây dựng dự thảo quyết định công nhận sản 

phẩm OCOP đợt 1 năm 2020 sau khi hoàn thành công tác đánh giá để trình UBND 

tỉnh công nhận và chuẩn bị nội dung, các thủ tục cần thiết tổ chức lễ công bố sản 

phẩm OCOP đợt 1 năm 2020.  Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham 

gia tổ chức trưng bày, triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng, nhân dịp hội chợ 

OCOP khu vực Đồng bằng Sông Cửu long.  

- Xây dựng và ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng phòng hộ ven biển năm 2020 

với các Tổ bảo vệ rừng; Rà soát lại diện tích đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng 

trên địa bàn các xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải; Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến 

hành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn tỉnh; Tăng cường tuần tra 

trinh sát nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Bộ đội biên 

phòng; xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tạo nguồn tin báo tin cậy, vững chắc, kịp 

thời cơ động bắt giữ, xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm lâm luật; Lập hồ sơ theo 

dõi số vụ vi phạm, thông tin, điều phối chung giữa các bên và thực hiện tốt chế độ 

báo cáo tháng, quý, sơ kết trong công tác phối hợp. Tổ chức tuyên truyền công tác 

quản lý, bảo vệ rừng cho chính quyền địa phương và các hộ dân sống ven rừng tại 

huyện Cù Lao Dung, Trần Đề. 

- Khảo sát các hệ thống công trình thủy lợi để có biện pháp duy tu, sửa chữa 

các công trình bị hư hỏng, xuống cấp; Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

phòng chống hạn mặn đang xây dựng để đưa vào vận hành khai thác, kịp thời ngăn 

mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2019-2020. 

- Tiếp tục thực hiện Nâng cấp mở rộng 561.651 mét đường ống cấp nước 

sạch sinh hoạt cho thêm 17.964 hộ dân và xây dựng 03 Trạm cấp nước tập trung tại 

xã Trinh Phú, An Thạnh Tây, Vĩnh Thành. Khoan thêm 23 giếng tạo nguồn dự 

phòng cung cấp nước sạch cho các Trạm cấp nước; Duy trì việc lắp đặt miễn phí 
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đồng hồ nước và miễn thu 3m3/tháng/hộ cho hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh nhằm 

tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận với nước sạch. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu; 

kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm các cở sở sản xuất, kinh doanh các mặt 

hàng nông sản và thủy sản. Kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thú y thuỷ 

sản trên địa bàn các huyện trong tỉnh. Kiểm tra đột xuất về chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, kinh doanh trái phép vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV, phân bón và 

giống cây trồng, các cơ sở giết mổ, điểm nuôi nhốt, trung chuyển, vận chuyển động 

vật, sản phẩm động vật và giống thủy sản, các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát trên biển, tại cảng cá và bến cá, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, 

không theo quy định. 

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quí I và một số nhiệm vụ chủ yếu quí II 

năm 2020 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. 

GIÁM ĐỐC 
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