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PHẦN I  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực sản xuất cũng như 

các mặt công tác khác. Kết quả cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO  

1. Công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND về phát triển 

sản xuất nông nghiệp  

Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng các quy định, nghị quyết, cơ chế chính sách 

và yêu cầu thực tế sản xuất, một số văn bản chính Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành thực hiện các nghị quyết và chỉ đạo sản xuất phát triển nông nghiệp, nông thôn 

thuộc lĩnh vực quản lý (42 văn bản). Điển hình là tham mưu cho UBND tỉnh các văn 

bản tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi và các cơ chế chính sách hỗ trợ. 

(Có phụ lục kèm theo). 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành của Sở 

 Tập thể lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đưa ra những giải 

pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành ngay từ khâu xây dựng chương 

trình công tác năm. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và giao cho các 

đơn vị trực thuộc chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.  

 Chủ động trong chỉ đạo tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản, phòng chống 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Công tác quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh 

thực phẩm ngày càng chặt chẽ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 140 của 

Tỉnh ủy; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng 

thực chất, gắn với phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân,… 

Tổ chức thành công hội nghị tọa đàm với Câu lạc bộ doanh nhân sáng tạo 

khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh Ninh Bình; phối hợp với Tập đoàn ORGEN tổ chức 

hội thảo nông nghiệp hữu cơ; hội nghị triển khai Đề án Mỗi vùng có sản phẩm đặc 

trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018- 2020 thuộc chương trình 

Quốc gia OCOP và hội nghị đánh giá sơ kết chương trình phối hợp năm 2018 giữa 

Sở với Liên minh HTX tỉnh;… 

II. KẾT QUẢ TRÊN TỪNG LĨNH VỰC 

1. Trồng trọt: 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh ước đạt 98,7 nghìn ha, giảm 

0,9% (887,6 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích cây lương thực có hạt 
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đạt 79,1 nghìn ha, giảm 2,0% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân diện tích lúa 

giảm so với năm 2018 do chuyển sang sản xuất các loại cây, con có giá trị kinh tế 

cao hơn, làm đường giao thông, trả mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi, khu 

công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông nội đồng...). Sản lượng lương thực có 

hạt ước đạt 468,5 nghìn tấn. Cụ thể: 

- Cây lúa: Diện tích lúa toàn tỉnh đạt 73,6 nghìn ha, giảm 2,1 nghìn ha so với 

năm 2018, đạt 98,1 % kế hoạch năm. Trong đó, diện tích lúa cấy 37,8 nghìn ha, chiếm 

51,4% diện tích gieo cấy. Cơ cấu giống lúa: lúa lai 11,6 nghìn ha, chiếm 15,8 %. Lúa 

thuần 61,9 nghìn ha, chiếm  84,2 %; trong đó lúa chất lượng cao 48,2 nghìn ha, chiếm  

65,6 % tổng diện tích, tăng 1,5 nghìn ha so với năm 2018 (lúa nếp 9,5 nghìn ha, lúa 

đặc sản khoảng 3,1 nghìn ha). Năng suất bình quân ước đạt 60,8 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha. 

Sản lượng lúa ước đạt 448,2 nghìn tấn. 

+ Lúa Đông Xuân 2018 – 2019: Diện tích lúa đạt 40,6 nghìn ha, giảm 50,7 ha 

so với cùng kỳ năm 2018, tăng 597,4 ha so kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa cấy 

20,7 nghìn ha, chiếm 51% diện tích gieo cấy. Cơ cấu giống lúa: lúa lai 9,5 nghìn 

ha, chiếm 23,3 %, giảm 0,8 nghìn ha ; lúa thuần 31,1 nghìn ha, chiếm 76,7 %, tăng 

0,8 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2018. Lúa chất lượng cao 23,1 nghìn ha, chiếm  

56,9 % tổng diện tích, tăng 0,9 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2018. Năng suất lúa 

bình quân đạt 66,82 tạ/ha, sản lượng ước đạt  271,3 nghìn tấn, tăng 0,7 nghìn tấn so 

cùng kỳ năm 2018.  

Vụ đông xuân 2018 - 2019 thời tiết ấm, thuận lợi cho việc gieo cấy và sinh 

trưởng phát triển của cây trồng. Sâu bệnh hại ở mức độ và quy mô thấp, một số diện 

tích bị nhiễm nặng đã được chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Là vụ được đánh giá được 

mùa toàn diện. 

+ Lúa mùa 2019: Theo số liệu thống kê, diện tích gieo cấy lúa gần 33,0 nghìn 

ha, giảm 5,8% (- 2,0 nghìn ha) so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó diện tích lúa cấy 

là 17,1 nghìn ha, chiếm 52%. Cơ cấu giống lúa: lúa lai 2,1 nghìn ha, chiếm 6,5 %, 

giảm 1,0 nghìn ha; lúa thuần 30,8 nghìn ha, chiếm 93,5 %, giảm 1,0 nghìn ha. Trong 

đó lúa chất lượng cao 25,2 nghìn ha, chiếm 76,3 %, tăng 0,6 nghìn ha so với cùng kỳ 

năm 2018. Đến ngày 30/9/2019, diện tích lúa trỗ toàn tỉnh 30.954,7 ha, đạt 93,9%; diện 

tích thu hoạch 9.804,8 ha, đạt 29,8 % diện tích. Năng suất ước đạt 53,7 tạ/hạ. 

- Cây ngô: 5,5 nghìn ha, tăng 437,7 nghìn ha; năng suất ước đạt 36,8 tạ/ha; 

sản lượng ước đạt  20,3 nghìn tấn, tăng 1,7 nghìn tấn so với năm 2018. 

- Cây khoai lang: 1,2 nghìn ha, giảm 181,6 ha; năng suất ước đạt 87,2 tạ/ha; 

sản lượng ước đạt 10,3 nghìn tấn, giảm 1,4 nghìn tấn so với năm 2018. 

- Cây rau đậu: Diện tích cây rau, đậu các loại gần 10,4 nghìn ha, tăng 267 ha 

(trong đó diện tích rau 10 nghìn ha, diện tích đậu 0,4 ha). Sản lượng rau, đậu ước đạt 

187,2 nghìn tấn, tăng 19,2 nghìn tấn so với năm 2018.  

- Cây công nghiệp ngắn ngày:  Diện tích cây công nghiệp hàng năm 4,4 nghìn 

ha, giảm 30,0 ha. Trong đó:  

+ Cây lạc: 3,1 nghìn ha, giảm 318,0 ha; năng suất ước đạt 26,8 tạ/ha ; sản 

lượng  8,3 nghìn tấn, giảm 504,1 tấn so với năm 2018.  

+ Đỗ tương: 0,5 nghìn ha, tăng 377,9 ha; năng suất ước đạt 14,8 tạ/ha; sản 

lượng  0,7 nghìn tấn, tăng 532,3 tấn so với năm 2018.  
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+ Cây mía: 0,8 nghìn ha, giảm 90 ha; năng suất ước đạt 636,6 tạ/ha ; sản 

lượng  52,7 nghìn tấn, giảm 5,7 nghìn tấn so năm 2018.  

+ Cây sắn dây: Diện tích trồng 203,4 ha (TP Tam Điệp; Nho Quan; Gia Viễn; 

Kim Sơn), sản lượng 5.695 tấn. 

+ Cây sen: Diện tích 248,3 ha; năng suất ước đạt 17 tạ/ha hạt khô; sản lượng 422,1 

tấn (Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, TP Ninh Bình, TP Tam Điệp ). 

- Diện tích cây lâu năm 9 tháng ước đạt 7,2 nghìn ha, tăng 155,3 ha so với năm 

2018 (diện tích tăng chủ yếu là cây ăn quả). Nguyên nhân tăng do chuyển đổi đất lúa 

kém hiệu quả sang cây ăn quả, các mô hình kinh tế tổng hợp phát triển đa dạng nên 

diện tích các loại cây chuối, ổi, cây dược liệu (đinh lăng), cây cảnh (đào).... được mở 

rộng. Sản lượng cây lâu năm ước tăng 7,9%. Nguyên nhân do diện tích cho sản 

phẩm tăng, thời tiết thuận lợi, ít bão, sâu bệnh hại, năng suất một số cây trồng đạt 

khá. Cụ thể:  

+ Cây công nghiệp lâu năm: Tổng diện tích cây chè 448,4 ha (bao gồm chè búp 

và chè lá), tổng sản lượng chè đạt 3,1 nghìn tấn. Trong đó diện tích chè búp 7,6 ha, 

sản lượng 16,1 tấn, bằng cùng kì năm 2018. 

+ Cây ăn quả lâu năm: 6,48 nghìn ha, tăng 118,1 ha so với cùng kỳ năm 2018. 

Tổng sản lượng ước đạt 76,1 nghìn tấn. Trong đó: 

Cây dứa đạt 3 nghìn ha, tăng 90,1 ha so với năm 2018, đạt 197,5% kế hoạch 

năm; sản lượng ước đạt 42,4 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

Một số cây ăn quả khác như chuối sản lượng ước đạt 16,1 nghìn tấn, tăng 

3,7% ; bưởi 1,7  nghìn tấn, tăng 6,4%; nhãn 3,4 nghìn tấn. 

+ Hoa, cây cảnh: Diện tích 280,2 ha (hoa các loại: 105,7 ha; cây cảnh lâu năm: 

174,5 ha ).  

+ Cây đào: Diện tích 249,9 ha, trong đó đào phai Tam Điệp 178 ha, cho sản 

lượng 150 nghìn/cành. 

* Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính dự báo, sát đúng kịp 

thời các đối tượng dịch hại trên các cây trồng. kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh 

Kế hoạch diệt chuột, phòng trừ bệnh lùn sọc đen, các công điện, văn bản chỉ đạo sản 

xuất; phối hợp tốt với các địa phương tập trung chỉ đạo phòng trừ dịch hại.  

Tổng diện tích nhiễm các đối tượng dịch hại trên các cây trồng trong 9 tháng 

đầu năm 2019 gần 92 nghìn ha, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó 

nặng là: 22,9 nghìn ha, cao gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2018; diện tích giảm trên 

70% năng suất là 13,8 ha, cao gấp 1,7 lần so cùng kỳ năm 2018. Diện tích đã phòng 

trừ 1 lần là: 73,8 nghìn ha; 2 lần là 1,5 nghìn ha. Một số đối tượng gây hại nặng 

trong vụ Đông xuân là: rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn; trong vụ Mùa là chuột 

hại, sâu đục thân hai chấm trên cây lúa, sâu keo mùa thu trên cây ngô. Bắt và diệt 

được gần 418 nghìn con chuột bằng biện pháp thủ công và gần 163 tấn ốc bươu 

vàng, 0,4 tấn trứng ốc bươu vàng; sử dụng 9,85 tấn thuốc hóa học để diệt chuột.  

* Kết quả chuyển đổi diện tích đất trồng lúa: 

Theo báo cáo của các huyện, thành phố vụ Đông xuân và vụ Mùa toàn tỉnh đã 

chuyển đổi 2.511 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang hình thức khác (lúa - thủy sản; 

cây ăn quả, rau màu - thủy sản; lúa tái sinh kết hợp chăn thả gia cầm và cây trồng 

khác...). Cụ thể: 

+ Vụ Đông xuân: Toàn tỉnh đã chuyển đổi 209,6 ha 
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- Chuyển đổi 116,1 ha chuyển sang nuôi trồng thủy sản tại huyện Nho Quan 

(108 ha), huyện Kim Sơn (Công ty TNHH MTV Bình Minh 7,2 ha), huyện Yên 

Khánh 0,9 ha; 

- Chuyển đổi 94,4 ha sang cây trồng khác kết hợp nuôi trồng thủy sản (Yên 

Mô 44,5 ha; Tam Điệp 46,8 ha; Hoa Lư 2,2 ha).  

 + Vụ mùa 2019: Toàn tỉnh đã chuyển đổi 2.301,4 ha, Trong đó: 

 - Diện tích chuyển đổi sang cây trồng khác: 61,7 ha 

 - Diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản: 1.232,3 ha; 

 - Diện tích chuyển đổi trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, thủy cầm: 740,2 ha. 

 - Diện tích chuyển đổi trồng cây ăn quả kết hợp nuôi trồng thủy sản: 267,2 ha 

2. Chăn nuôi:  

Trong những tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh LMLM nhưng 

chăn nuôi vẫn phát triển, giá cả các sản phẩm chăn nuôi trong dịp tết nguyên đán ổn 

định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Từ đầu tháng 3 do ảnh hưởng của bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Số lượng lợn bị tiêu hủy 

nhiều, lợn khỏe khó tiêu thụ, giá bán thấp, người dân e ngại sử dụng thịt lợn. Từ cuối 

tháng 7 đến giữa tháng 8 dịch bệnh có chiều hướng lắng xuống do số lượng lợn tại các 

hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã cơ bản bị tiêu hủy, nguồn cung thịt lợn hơi giảm làm cho giá 

bán có xu hướng tăng nhanh, ở mức 47.000 – 50.000 đ/kg. Từ giữa tháng 8 đến nay, 

dịch bệnh lại có xu hướng tăng trở lại do sau thời gian dịch bệnh lắng xuống, người 

chăn nuôi có tâm lý lơ là chủ quan; giá lợn hơi tăng cao nên một số cơ sở chăn nuôi 

mua giống không đảm bảo an toàn dịch bệnh, không khai báo với chính quyền địa 

phương, hơn nữa do chênh lệch giá cả lợn hơi giữa hai miền Nam – Bắc, miền Nam 

dịch bệnh đang cao điểm, người dân có tâm lý bán chạy, nên thương lái vận chuyển số 

lượng lớn thịt lợn ra miền Bắc tiêu thụ, làm tăng nguy cơ tái phát dịch trở lại. 

- Về tổng đàn gia súc, gia cầm: tổng đàn trâu, bò ước đạt 58,7 nghìn con 

(trong đó đàn bò 43,4 nghìn con), bằng cùng kỳ năm 2018; đàn lợn ước 300,0 nghìn 

con, giảm 26,1% (-105,7 nghìn con) so với cùng kỳ năm 2018; đàn gia cầm trên 5,5 

triệu con, tương đương với cùng kỳ năm 2018; đàn dê  24,0 nghìn con, tăng 4,3%. 

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (bao gồm cả gia cầm) ước 41,7 nghìn tấn, 

giảm 1,3%, đạt  69,0 % kế hoạch năm. Trong đó thịt lợn hơi ước 31,0 nghìn tấn, 

giảm 6,6% (-2,2 nghìn tấn). Sản lượng trứng đạt  92,0 triệu quả, tăng 2,6% so với 

cùng kỳ năm 2018. 

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại Ninh Bình từ đầu tháng 3/2019. Sở 

đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ triển khai đồng 

bộ, quyết liệt nhiều phương án, biện pháp phòng chống. Tuy nhiên đến nay dịch vẫn 

diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 30/9/2019 dịch bệnh đã xảy ra tại 1.087 thôn/142 

xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố; đã tiêu hủy bắt buộc 97,8 nghìn con 

(chiếm gần 25% tổng đàn tại thời điểm bắt đầu bị dịch), tương đương 5,67 nghìn tấn; 

có 60 xã đã công bố hết dịch; 24 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch nhưng tái phát 

dịch trở lại. Tổng số mẫu máu, bệnh phẩm đã lấy, xét nghiệm để giám sát, chẩn đoán 

bệnh là 1.784 mẫu, trong đó 1.350 mẫu dương tính (chiếm 76%), 431 mẫu âm tính 

(chiếm 24%), còn 3 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. 
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Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định 

hỗ trợ kinh phí; xây dựng phương án tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ gia cầm cho chủ 

vật nuôi có lợn bị tiêu hủy bắt buộc để khôi phục, chuyển hướng sản xuất. 

Ban hành văn bản số 1468/SNN-CNTY ngày 08/8/2019 về phát triển chăn 

nuôi an toàn sinh học và quản lý tái đàn trong chăn nuôi lợn đảm bảo công tác 

phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Việc tái đàn chỉ khi đáp ứng được các điều 

kiện về cơ sở vật chất và phòng chống dịch bệnh, tránh để dịch bệnh tái phát. 

- Xây dựng danh mục dự án khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 

vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 57/2018/NSS-CP ngày 17/4/2018 

của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp. 

- Dịch bệnh trên đàn gia cầm, thủy cầm tương đối ổn định, 9 tháng đầu năm 

không phát sinh dịch cúm gia cầm. 

- Kết quả tiêm phòng vụ Xuân hè: 

+ Vắc xin cúm gia cầm: trên 1,43 triệu con, tương đương 2,58 triệu liều vắc 

xin, đạt 99% kế hoạch.  

+ Vắc xin tiêm đàn trâu, bò: vắc xin LMLM trâu, bò 26,19 nghìn con, đạt 

81,4% kế hoạch; vắc xin tụ huyết trùng 1,78 nghìn con. 

+ Vắc xin tiêm đàn lợn: Vắc xin dịch tả lợn 111,57 nghìn con, đạt 83% kế 

hoạch; vắc xin LMLM 32,71 nghìn con. 

+ Vắc xin phòng bệnh dại chó: 27,89 nghìn con, đạt 74% kế hoạch. 

- Tiêm phòng vụ thu đông dự kiến thực hiện từ ngày 10/10 – 15/11/2019. 

- Cấp 42 nghìn lít hóa chất cho 08 huyện, thành phố tổ chức phun khử trùng 

tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. 

- Cấp 2.885 giấy kiểm dịch. Trong đó 1.492 giấy kiểm dịch gia súc, 1.106 

giấy kiểm dịch gia cầm, 227 giấy kiểm dịch sản phẩm ngoài tỉnh; 60 giấy kiểm dịch 

thủy sản. 

- Cấp 40 chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y; 20 chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm, 28 giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, 02 giấy 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 

3. Thủy sản 

Thủy sản tiếp tục phát triển thuận lợi, tăng trưởng cả về nuôi trồng, khai thác 

và sản xuất giống. Các mô hình sản xuất thủy sản theo hướng tiên tiến, áp dụng khoa 

học công nghệ tiếp tục được nhân rộng, các con nuôi có giá trị kinh tế cao từng bước 

đưa vào khai thác và thử nghiệm sản xuất để nhân rộng. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 14,1 nghìn 

ha, tăng 8,7 % (+1,1 nghìn ha) so cùng kỳ năm 2018, đạt 103,9 % so kế hoạch năm. 

Trong đó diện tích nuôi nước ngọt là 10,8 nghìn ha, nuôi nước mặn lợ là 3,3  nghìn 

ha (diện tích tăng ở nuôi thủy sản ruộng trũng do chuyển đổi đất lúa). 

Tổng sản lượng thủy sản ước đạt  41,0 nghìn tấn, tăng 7,0% so với cùng kỳ 

năm 2018, đạt 74,8 % kế hoạch năm. Trong đó: Nuôi trồng ước đạt 35,5  nghìn tấn, 

tăng 7,6%; Khai thác trên 5,5 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Sản xuất giống thủy sản tại chỗ được 52,3 triệu con cá bột các loại. Uơng san 

từ cá bột lên cá hương 12 triệu con, cá giống 3,69 triệu con. Chất lượng cá hương, cá 

giống đảm bảo phục vụ nuôi thả tại chỗ để bổ sung đàn cá và phục vụ một phần nhu 
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cầu giống nuôi thả trong nhân dân. Sản xuất giống thủy sản nước lợ được: 3,1 triệu 

cua xanh giống, 34 tỷ ngao giống, 1,6 tỷ hàu giống. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, quan trắc cảnh 

báo môi trường nuôi, kiểm tra chất lượng giống, điều tra đánh giá biến động sinh vật 

biển Kim Sơn làm cơ sở tổ chức hoạt động khai thác thủy sản vùng ven biển; công 

tác quản lý tàu cá, phòng chống lụt bão và TKKN. Lấy 3.491mẫu phân tích môi 

trường nước, kết quả các yếu tố môi trường nuôi cơ bản ổn định; kiểm tra chất lượng 

173 triệu con tôm giống nhập về địa bàn.  

 Thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản năm 2019; 

Chương trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản và tổ chức lại sản xuất trong khai 

thác hải sản; Chương trình thu mẫu thống kê nghề cá; chương trình thả giống tái tạo 

nguồn lợi thủy sản: tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện chương trình bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản tại tỉnh Ninh Bình và kết hợp lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi 

thủy sản tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn; mô hình khai thác hải sản xa bờ: “Mô 

hình lưới rê hỗn  hợp trên tàu khai thác hải sản xa bờ” 

 Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 12 tàu cá, đổi cấp 26 giấy chứng nhận 

đăng ký tàu cá. Cấp phát 65 sổ nhật ký khai thác theo Thông tư 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp & PTNT 

Theo dõi tình hình khai thác của đội tàu đóng mới theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP của Chính Phủ, thẩm định hỗ trợ bảo hiểm, tổ chức hội nghị cho 40 

người tham dự về đánh giá tình hình sản xuất 9 tháng đầu năm 2019. 

Bên cạnh những thuận lợi sản xuất thủy sản cũng phải đối mặt với những khó 

khăn. Từ ngày 03/2 sâu biển và kén biển phát sinh, gây hại ngao ương giống (ngao 

tấm và ngao cúc) với tỷ lệ 70 – 90%  trên diện tích 30 ha tại huyện Kim Sơn; đầu 

tháng 5 do ảnh hưởng của không khí lạnh và nắng nóng đầu vụ làm môi trường nuôi 

biến động mạnh xuất hiện cá chết tại các huyện Yên Khánh, Yên Mô và TP. Tam 

Điệp. Sở đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với địa phương hướng dẫn xử lý, nhanh 

chóng ổn định sản xuất. 

4. Lâm nghiệp 

- Chỉ đạo kiểm tra, xác định hiện trạng hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn BQL rừng phòng hộ huyện 

Gia Viễn, Hạt kiểm lâm Gia Viễn -  Hoa Lư xây dựng phương án chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng phòng hộ. Phối hợp với các đơn vị liên quan xác định ranh giới 

giữa BQL rừng phòng hộ huyện Gia Viễn và Trại giam Ninh Khánh; phối hợp với 

UBND xã Xích Thổ, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại diện tích đất rừng làm 

cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng tại xã Xích Thổ; cắm 

mốc thực địa rừng phòng hộ tại huyện Gia Viễn. 

- Thống nhất với Chi cục Kiểm lâm vùng II kế hoạch phối hợp trong công tác 

quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản. Đánh giá việc thực hiện Quy chế 

phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nam.  

- Tiếp tục thực hiện quyết định quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các 

khu rừng đặc dụng đến năm 2020 của UBND tỉnh; cập nhật kết quả theo dõi diễn 

biến tài nguyên rừng năm 2019.  
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- Tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP, 

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 

sản,…Cấp mã số theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 cho 3 cơ sở nuôi 

nhốt động vật rừng; xác nhận 13 hồ sơ vận chuyển động vật hoang dã gây nuôi. Tiếp 

nhận và bàn giao 01 cá thể khỉ đuôi dài do người dân tự nguyện giao nộp cho Trung 

tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Phát hiện và xử lý tình trạng bóc 190 kg vỏ 

khô rừng thông tại huyện Nho Quan. 

- Công tác tuần tra, kiểm tra rừng được tăng cường, nhất là đối với rừng trồng 

phòng hộ, đặc dụng, các khu vực trọng điểm cháy rừng, phá rừng; theo dõi diễn biến 

thời tiết để kịp thời thông tin cấp dự báo cháy rừng đến các địa phương và chủ rừng.  

Phối hợp với Công an, BCH quân sự, Phòng Nông nghiệp các huyện Gia 

Viễn, Hoa Lư kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCCR. Tuyên truyền,  

vận động, ký cam kết tới các hộ dân sống ven rừng về đảm bảo an toàn PCCCR. 

Xảy ra 03 vụ cháy rừng, tổng diện tích thiệt hại 11.343 m2 , trong đó rừng 

phòng hộ 4.350 m2, rừng đặc dụng 6.993 m2. Loài cây thiệt hại là cây bụi lau, lách, 

dây leo.  

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tết 

trồng cây; cử cán bộ tham gia lễ phát động tết trồng cây tại các địa phương; tham 

mưu UBND tỉnh giao và phê duyệt thiết kế dự toán 100 ha rừng thay thế cho các địa 

phương năm 2019; hoàn thiện Đề án cho thuê dịch vụ môi trường rừng tỉnh Ninh 

Bình; triển khai thực hiện dự án cắm mốc giới rừng cho các khu rừng phòng hộ; ban 

hành quyết định mở cửa rừng khai thác tận thu cây chết ở 02 ha rừng phòng hộ 

(thông nhựa); thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm 2019. Tiếp 

tục vận động nhân dân, chủ rừng trồng lại sau khai thác và trồng cây phân tán. 

Kết quả, toàn tỉnh đã trồng được 693,0 nghìn cây phân tán các loại, đạt 138,6 

% kế hoạch năm. Trồng rừng sản xuất 337,0 ha,  đạt  77,3 % kế hoạch năm. Bảo vệ 

rừng: 16.050,0 ha, đạt 100,0 % kế hoạch; Khoanh nuôi tái sinh rừng 240 ha, đạt 

100,0 % kế hoạch; Chăm sóc rừng trồng 1.300,0 ha, đạt 100,0 % kế hoạch. 

5. Công tác thuỷ lợi, phòng chống lụt bão  

- Thường xuyên kiểm tra, cập nhật lý lịch đê, kè, cống, phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Hoàn thành đánh giá hiện trạng công trình đê 

điều, xác định trọng điểm và phương án hộ đê năm 2019. Tính đến 25/5 không có vi 

phạm mới phát sinh.  

Trình UBND tỉnh xin Bộ Nông nghiệp & PTNT chấp thuận 03 dự án, cấp 

phép 06 dự án và góp ý 03 dự án có liên quan đến đê điều, hành lang thoát lũ. 

- Công tác phòng chống thiên tai được triển khai sớm. Tham mưu cho UBND 

tỉnh kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; thành lập các tiểu ban và phân công 

các thành viên phụ trách địa bàn, quy định chế độ trực ban phòng chống thiên tai; 

ban hành các phương án phục vụ PCTT&TKCN. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch và hướng dẫn công tác thu quỹ PCTT năm 2019. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố và công ty TNHH MTV khai thác công 

trình thủy lợi chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi tập trung rà soát, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, lắp đặt trạm bơm giã 

chiến, nạo vét các trục dẫn nước, bể hút các trạm bơm,.... và phát động làm chiến 
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dịch làm thủy lợi nội đồng sâu rộng. Đến ngày 15/2/2019 cơ bản lấy đủ nước gieo 

cấy lúa Đông xuân; 12/7/2019 cơ bản đủ nước làm đất gieo cấy vụ Mùa. 

Toàn tỉnh đã làm được 860.010 m3 thủy lợi nội đồng, đạt 100% kế hoạch. 

Kiên cố hóa kênh mương 17,4/48,7 km, đạt 35,7% kế hoạch. 

Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu năng lực quản lý KTCTTL theo Thông tư 

40/2011/BNNPTNT. Rà soát, đánh giá hiện trạng, cập nhật danh mục và thông số kỹ 

thuật các đập, hồ chứa thủy lợi; thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quy trình vận 

hành hồ chứa nước Đập Trời, Đá Lải huyện Nho Quan. 

6. Công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn  

6.1. Xây dựng nông thôn mới 

- Trong 9 tháng đầu năm 2019 (đến ngày 30/8/2019) toàn tỉnh đã tiếp nhận 

thêm 7.409 tấn xi măng, làm thêm được 388 tuyến đường giao thông nông thôn với 

tổng chiều dài trên 49,7 km. Lũy kế toàn tỉnh đã cấp 207.504 tấn xi măng, làm được 

13.044 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài trên 1.558 km. 

 - Đến nay, toàn tỉnh có 99 xã đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa (trong 

đó có 98 xã đã được phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, 01 xã đang trình phê 

duyệt), còn 08 xã đang thực hiện dở dang, 4 xã chỉ chỉnh trang đồng ruộng, 8 xã 

không dồn điền đổi thửa do ít đất, gọn, đặc thù (Kế hoạch năm 2019 có 7 xã đăng ký 

phấn đấu hoàn thành dồn điền đổi thửa đến nay có 01/07 xã hoàn thành và được phê 

duyệt phương án, 01 xã đã hoàn thành đang trình phê duyệt phương án, 05 xã đang 

thực hiện dở dang).  

- Huyện Gia Viễn đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt 

gồm: quy hoạch, giao thông, văn hóa - y tế - giáo dục, môi trường. Các xã đã đạt 

chuẩn NTM của huyện Gia Viễn đến nay đều đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. 

Hướng dẫn huyện Gia Viễn rà soát đánh giá kết quả, xây dựng kế hoạch huyện nông 

thôn mới; phối hợp với các Sở ngành hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn 

mới, xác định nhiệm vụ cần làm để xây dựng huyện NTM. 

- Trong 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM có 4 xã đạt 18 tiêu chí; 2 xã đạt 17  tiêu 

chí; 3 xã đạt 16 tiêu chí; 1 xã đạt 15 tiêu chí. Xã Yên Thành, huyện Yên Mô đã đạt 

chuẩn NTM theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh. 

 - Có 8 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 3 xã đăng 

ký công nhận đạt chuẩn năm 2019. Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 

2019 tiếp tục được hỗ trợ mỗi xã 400 triệu đồng (nhiều hơn các xã đạt chuẩn NTM 

bình thường khác là 200 triệu đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh để xây dựng xã nông 

thôn mới kiểu mẫu, ngoài ra vốn CTMTQG còn hỗ trợ thêm kinh phí cho các xã 

thực hiện cắm biển báo, biển chỉ dẫn giao thông, xây dựng cổng thông tin điện tử 

cho xã. Mỗi xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu được UBND tỉnh thưởng số tiền 1 tỷ 

đồng/xã. Đến nay chưa có xã nào được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

- Có 96 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (năm 

2018 đăng ký 83 thôn ; năm 2019 đăng ký 10 thôn), 100% thôn đã phê duyệt 

phương án xây dựng KDC kiểu mẫu, trong đó có 24 thôn đăng ký công nhận đạt 

chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Đến nay các địa phương tự 

đánh giá có 6/24 thôn đạt chuẩn 10/10 tiêu chí; 18/24 thôn đạt chuẩn từ 5-8 tiêu chí 

tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho mỗi thôn 100 triệu 

đồng/thôn/2 năm. Theo quy định của tỉnh, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thẩm 
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định, xét công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay chưa có thôn nào 

được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu, tiến độ các công việc vẫn đáp ứng 

yêu cầu tiến độ đề ra. 

 Tính đến hết tháng 9/2019 toàn tỉnh có 02 huyện đạt chuẩn NTM, 01 thành 

phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 91/119 xã được công nhận đạt chuẩn 

NTM, bình quân toàn tỉnh đạt chuẩn 17,9 tiêu chí/xã, không còn xã đạt chuẩn dưới 

10 tiêu chí. 

6.2. Chương trình phát triển nông thôn 

Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả. 

Lực lượng doanh nghiệp nông nghiệp trong và ngoài tỉnh ngày càng tham gia sâu 

rộng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đang trở thành động lực nòng cốt trong 

chuỗi giá trị nông sản. Tính đến nay toàn tỉnh hiện có 293 HTX NN, trong đó có 72 

HTX ngành hàng. Số HTX tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là 287 

HTX, chiếm 97,95%. Có 125 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trên địa 

bàn toàn tỉnh có 990 trang trại, gia trại (338 trang trại và 652 gia trại). 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 75 làng nghề được công nhận, trong đó có 04 

làng nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; 59 làng nghề sản xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ (11 làng nghề chế tác đá; 04 làng nghề thêu ren; 37 làng nghề cói, bèo 

bồng; 04 làng nghề mây tre đan, tăm hương; 02 làng nghề mộc; 01 làng nghề gốm 

sứ); 11 làng nghề kinh doanh sinh vật cảnh; 01 làng nghề nề xây dựng. Số lao động 

được đào tạo nghề gần 24 nghìn người, chiếm 81% tổng số lao động tham gia làng 

nghề. Trong đó tự đào tạo 22,3 nghìn người, chiếm 93,03%; số lao động được đào 

tạo nghề có sự hỗ trợ của nhà nước gần 1,7 nghìn người, chiếm 6,97% tổng số lao 

động được đào tạo. Tổng giá trị sản xuất của làng nghề đạt 515,3 tỷ đồng. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; triển 

khai kế hoạch bố trí dân cư năm 2019 cho 188 hộ dân tại 03 huyện Yên Mô, Gia 

Viễn và Nho Quan; tiếp tục thực hiện dự án giảm nghèo năm 2019 tại xã Yên Mạc 

huyện Yên Mô. 

Triển khai các hạng mục của Đề án mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất 

lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020. Phối hợp với Sở Công thương 

tổ chức Hội chợ Công thương – OCOP khu vực Đồng bằng Sông Hồng tại Ninh 

Bình năm 2019.  

6.3. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2019 do Bộ 

Nông nghiệp và PTNT phát động và chỉ đạo của UBND tỉnh; thành lập đoàn kiểm 

tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sạch 

trên địa bàn tỉnh; làm việc với Trung tâm quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn 

khảo sát hiện trạng các công trình cấp nước tập trung phục vụ công tác xây dựng sổ 

tay bảo trì công trình nước sạch nông thôn khu vực Đồng Bằng Sông Hồng.  

Tiếp tục quản lý 03 công trình cấp nước tập trung (Quang Sơn; Yên Thắng; 

Quỳnh Sơn), nâng cấp trạm cấp nước xã Yên Thắng, sửa chữa trạm cấp nước Quang 

Sơn. Hoàn thành báo cáo kết quả cập nhật Bộ chỉ số Nước sạch và VSMT nông thôn 

năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình nước sạch nông thôn năm 2018, 

kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.  
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Hoàn thành công tác lấy mẫu và xét nghiệm chất lượng nước đợt 1 và 2, kết 

quả đợt 1 có 75,76%, đợt 2 có 78,46% số trạm đạt QCVN 02:2009/BYT; triển khai 

lấy mẫu và xét nghiệm chất lượng nước đợt 3. Phối hợp với đơn vị tư vấn trong công 

nhận phòng thử nghiệm chuẩn ISO/IEC 17025-2017. 

Ước tính đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn tỉnh có khoảng 94,7% số dân 

nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có gần 60,5% dân cư được sử 

dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung. 

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty cổ phần nước sạch & VSNT đã sản xuất 

được 3,79 triệu m3 nước, tiêu thụ 3,1 triệu m3; tổng số khách hàng 47.972 hộ, bình 

quân7,26 m3/ hộ. Tổng doanh thu 16,22 tỷ đồng. 

7. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

- Chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 3 của tỉnh, kiểm tra 30 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán, tháng hành 

động vì ATTP năm 2019, Tết Trung thu. Đã xử lý vi phạm hành chính 10 cơ sở với 

lỗi vi phạm không bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm với số tiền 50 triệu đồng; test nhanh 17 mẫu, kết quả đều cho kết quả âm 

tính. Ngoài ra, cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP số 1, số 2 và 

đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP huyện Hoa Lư. 

 - Đánh giá phân loại theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT tại 97 cơ sở. Kết 

quả có 04 cơ sở xếp loại A, 67 cơ sở xếp loại B, 01 cơ sở xếp loại C, các cơ sở còn 

lại không đánh giá do tạm ngừng hoạt động hoặc các đoàn liên ngành của huyện vừa 

kiểm tra. Thực hiện 60 test nhanh tại hiện trường,11 mẫu xét nghiệm, kết quả đều 

cho kết quả âm tính; xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở với số tiền 11 

triệu đồng. 

 - Thanh tra chuyên ngành tại 04 tổ chức. Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản chấp 

hành các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, trang thiết bị, nguyên liệu và 

các yếu tố đầu vào, bảo quản sản phẩm an toàn. Lấy 01 mẫu cơm cháy kiểm tra hậu 

kiểm, kết quả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Lấy 36 mẫu phân tích các chỉ tiêu về ATTP phục vụ hậu kiểm; kết quả có 31 

mẫu phù hợp, 04 mẫu không phù hợp với chỉ tiêu cơ sở đã công bố, 01 mẫu chưa có 

kết quả. Đã xử phạt hành chính đối với 03 cơ sở. Lấy 63 mẫu giám sát theo Thông 

tư 08/2016/TT-BNNPTPT, kết quả: các mẫu phân tích đều đảm bảo. 

Lấy 60 mẫu gửi phân tích tảo độc, độc tố sinh học theo Chương trình Giám 

sát nhuyễn thể hai mảnh vỏ; 09 mẫu thủy sản nuôi thực hiện Chương trình giám sát 

dư lượng với thủy sản nuôi. Kết quả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép. Có 9/9 mẫu thủy sản nuôi đảm bảo ATTP. Chứng nhận xuất xứ 270 lô sản 

phẩm khối lượng gần 7,5 nghìn tấn ngao vùng nuôi Kim Sơn. 

- Giám sát 10 cửa hàng sau xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Kết 

quả phân tích chỉ tiêu nấm men, mốc, S.aureus, Natri benzoat, SO2, Chlopyrifos, 

Choramphenicol, Linconmycin đều đảm bảo. Xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm 

an toàn cho 02 cơ sở. 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 36 cơ sở sản 

xuất kinh doanh nông sản thực phẩm; xác nhận kiến thức về ATTP cho 209 người. 

8. Công tác thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, Nghị quyết 39/NQ-HĐND 

và thực hiện Quyết định 140 của Tỉnh ủy 
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8.1. Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, 39/2018/NQ-HĐND 

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, một 

số quy định và quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh; ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ. 

Hiện nay các nhiệm vụ được giao đang được Sở cùng các địa phương khẩn trương 

thực hiện đảm bảo thời vụ, tiến độ, quy định và hiệu quả. Một số dự án bước đầu cho 

kết quả rất tốt như: dự án Sản xuất lúa chất lượng cao, đặc sản theo hướng hữu cơ gắn 

với gieo mạ khay, cấy máy tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh,…. 

8.2. Kết quả Thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Tỉnh ủy (xã Khánh 

Tiên, huyện Yên Khánh) 

Lãnh đạo Sở định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ thôn, xóm của xã. Tổ 

chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo, neo đơn, gia đình chính sách nhân dịp 

Tết nguyên đán Kỷ Hợi và 72 năm ngày thương binh liệt sỹ; Triển khai 03 mô hình 

trình diễn các giống lúa mới, kết quả các giống lúa đều cho năng suất cao hơn đối 

chứng 45 – 78,2 kg/sào, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt; 01 mô hình “Sử 

dụng chế phẩm xử lý rơm rạ và quản lý lúa lẫn nền” quy mô 03 ha, tại xóm 9. Hỗ trợ 

55 kg giống lúa Nếp hạt cau cho xóm 6 gieo cấy vụ Mùa 2019. Thực hiện tiêm 

phòng vắc xin vụ Đông Xuân cho đàn gia súc gia cầm. Hướng dẫn thành lập Tổ hợp 

tác nuôi trồng thủy sản xóm 9; tư vấn cho người dân trên địa bàn xã các đối tượng cây, 

con mới và các hình thức sản xuất tiên tiến để áp dụng vào sản xuất. Hoàn thành công 

trình xây dựng trường mầm non xã. Đăng kí các mô hình, việc làm trong năm 2019-

2020 gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Tổng kinh phí Sở Nông nghiệp & PTNT và Doanh nghiệp Tư nhân Tín Nghĩa 

đã hỗ trợ trong 9 tháng đầu năm 2019 là 61.480.000 đồng. 

9. Công tác Kế hoạch tài chính, Quản lý xây dựng công trình và Dự án 

công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình 

9.1. Công tác Kế hoạch tài chính 

- Tổ chức rà soát các quy hoạch. Kết quả, có 04 quy hoạch còn hiệu lực đến 

năm 2020; có 01 quy hoạch hết hiệu lực; báo cáo UBND tỉnh bãi bỏ 04 quy hoạch 

không còn phù hợp. Ban hành chương trình công tác năm 2019 của Sở. Xây dựng kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Báo cáo tình hình thực hiện các dự 

án đầu tư công giai đoạn 2015-2019; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; công tác bảo vệ môi trường; kết quả dự án hỗ trợ phát triển đa dạng sinh 

kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018,… 

- Góp ý kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01, 02 của BCS Đảng UBND tỉnh; 

góp ý dự thảo các thông tư, nghị định, quy định,… của Trung ương, kế hoạch của 

tỉnh; góp ý và thẩm định các dự án liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành. Đề 

nghị Sở Tài chính phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch 

phục vụ sản xuất. Tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kết quả điều tra, phân tích, 

đánh giá chất lượng đất đai và đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh 

Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Hội đồng thẩm định 

thông qua. 

- Tham mưu xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một phần nội 

dung quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 
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12/12/2018 của HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 11, khóa XIV. 

Tham mưu đề xuất các nhiệm vụ triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại 

Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019; kết quả 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện 

chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh;  

- Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch 

đầu tư công năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường 

Quốc gia đến năm 2020; Tổng hợp phương án tự chủ của Trung tâm Tư vấn nông 

nghiệp & PTNT, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Trung tâm Khuyến nông, 

Trung tâm ứng dụng CNC và XTTMNN, Trung tâm Giống thủy sản gửi Sở Tài 

chính, Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Hoàn thiện biên bản thẩm định quyết toán ngành năm 2018; tổng hợp đề 

nghị của các đơn vị trực thuộc Sở gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh 

phê duyệt danh sách nghỉ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019; Tham mưu UBND tỉnh 

phê duyệt các Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; Tiếp tục phân bổ 

kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Hướng 

dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài 

chính 03 năm 2020-2022, kế hoạch tài chính NSNN 05 năm 2021-2025. Báo cáo  

Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2019. 

9.2. Quản lý xây dựng công trình  

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 

chuyên ngành nông nghiệp & PTNT. Đóng góp ý kiến, thẩm định các dự án đầu tư 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch, quy mô, nhiệm vụ và hiệu quả của dự án. Cụ thể: 

thẩm định 16 công trình; trình phê duyệt 09 công trình; phê duyệt 03 công trình;  

góp ý  14 nội dung liên quan tới lĩnh vực quản lý của ngành. 

9.3. Dự án công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình:  

Triển khai thi công xây dựng hạng mục tuyến số 1và tuyến số 2 thuộc Dự án 

đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông Công viên động vật hoang dã 

Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nối với Quốc lộ 45 và Tỉnh lộ 479D; Phối hợp với Hội 

đồng giải phóng mặt bằng huyện Nho Quan thực hiện triển khai GPMB giai đoạn 2 

và bàn giao cho dự án đầu tư xây trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình; Hỗ trợ, hướng 

dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư cho tổ chức Four Paws triển khai Dự án đầu tư xây 

dựng trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình; hoàn thiện sách hướng dẫn quảng bá về 

Công viên; sản xuất đồ lưu niệm trong chương trình xúc tiến đầu tư. 

10. Công tác thông tin tuyên truyền và xúc tiến thương mại 

10.1. Công tác tuyên truyền 

Luôn chủ động, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp 

luật về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; định hướng, kế hoạch sản xuất; 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh,… Toàn 

ngành thực hiện 160 chuyên mục truyền hình, phát thanh, 29 bài báo, bài viết; tổ 

chức 398 lớp, hội nghị tập huấn cho trên 26.225 lượt người tham gia. Phát trên 

64.579 tờ rơi, áp phích. Đăng tải gần 985 tin, bài trên trang Website của Sở. 

10.2. Công tác xúc tiến thương mại 
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Xác định công tác xúc tiến thương mại nông nghiệp là nhiệm vụ của toàn 

ngành từ tỉnh đến cơ sở; là động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất. Do vậy công tác 

xúc tiến thương mại tiếp tục được tăng cường quan tâm chỉ đạo. Gian hàng nông 

nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả, trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng và 

các đơn vị sản xuất trong tỉnh thông qua việc giới thiệu, cung cấp đến người tiêu 

dùng thực phẩm an toàn của các HTX, THT như chạch sụn Yên Hòa, mắm tép Gia 

Viễn, rau an toàn Khánh Thành,…Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với phòng 

Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế các huyện, thành phố cung cấp tin bài về sản 

xuất; cập nhật thông tin các cơ sở đủ điều kiện về ATTP, thông tin thị trường để 

đăng tải trên trang web sản xuất nông nghiệp và thị trường nông sản.  

Tích cực kết nối, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; tham gia các hội 

chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại tại Quảng Ninh và Hòa Bình. 

Giới thiệu sản phẩm, đơn vị tham gia bình chọn Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt 

Nam 2019. 

Phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội chợ Công thương – OCOP khu vực 

Đồng Bằng Sông Hồng Ninh Bình năm 2019, trong đó tham gia trưng bày giới thiệu 

12 gian hàng với trên 20 sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn của tỉnh. 

11. Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ 

Toàn ngành đã và đang thực hiện 67 mô hình, chương trình lĩnh vực trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản; 02 đề tài khoa học. Các đơn vị đang triển khai thực hiện 

các mô hình mới đảm bảo thời vụ. Các mô hình, đề tài được thực hiện đúng quy 

trình kỹ thuật, cây trồng, con nuôi sinh trưởng phát triển tốt. 

Triển khai đến các đơn vị trực thuộc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 

2020 với Sở KH&CN. Ký kết với Sở Khoa học & Công nghệ chương trình phối hợp 

các hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2019-2021. 

12. Công tác củng cố xây dựng ngành 

12.1. Công tác tổ chức cán bộ: 

- Tuyển dụng 11 công chức, viên chức và 02 lao động hợp đồng 68; ký hợp 

đồng xác định thời hạn với 01 người, chấm dứt lao động xác định thời hạn 01 người; 

luân chuyển 03 người, điều động bổ nhiệm 03 công chức lãnh đạo; bổ nhiệm ngạch, 

nâng ngạch 5 người; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ 03 người; nâng lương thường 

xuyên cho 152 người; nâng lương trước thời hạn cho 53 người. 

- Công tác thi đua, khen thưởng: Sở khen thưởng: Giấy khen 33 tập thể, 72 cá 

nhân; Chiến sỹ thi đua cơ sở 59 cá nhân; tập thể lao động tiên tiến cho 95 tập thể, 

541 cá nhân. UBND tỉnh khen thưởng 4 tập thể, 13 cá nhân, tặng cờ thi đua xuất sắc 

cho 3 tập thể; công nhận 4 tập thể lao động xuất sắc; 03 cá nhân chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh; Bộ khen thưởng 05 tập thể, 9 cá nhân; Chủ tịch nước: Huân chương lao động 

hạng ba cho 3 cá nhân; Thủ tướng chính phủ: Cờ thi đua xuất sắc cho 02 tập thể, 

bằng khen cho 02 tập thể. 

- Công tác đào tạo: Cử 03 viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng QLNN 

ngạch chuyên viên; cử 06 cán bộ, công chức học lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, 

quản lý; Thống kê nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương 

trình quốc gia về học tập ngoại ngữ. Cử 56 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý 

tham gia cập nhật kiến thức theo quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Lập danh 

sách cử công chức, viên chức tham gia lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; cử 04 
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công chức, viên chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; 10 công chức viên chức 

tham gia lớp trung cấp chính trị. 

- Báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ; báo cáo kết luận kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2018 và 

06 tháng đầu năm 2019. Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua CBCCVC 

thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Báo cáo kết quả đợt thi đua 

cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Trình UBND tỉnh xếp hạng Trung tâm Nước 

sạch & VSMTNT,… 

12.2. Công tác Thanh tra, tiếp công dân: 

- Công tác thanh tra: Trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện 02 cuộc thanh tra 

hành chính; Chủ trì và tham gia 55 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 

585 tổ chức, cá nhân. Kết quả có 115  tổ chức, cá nhân vi phạm, ban hành 76 quyết 

định xử phạt hành chính với tổng số tiền 602 triệu đồng, trong đó tiền bán, thanh lý 

lâm sản tịch thu là 288,8 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là mua bán vận chuyển 

lâm sản trái pháp luật, quy định về bảo vệ rừng, không đảm bảo ATTP trong quá 

trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; không đăng ký kiểm dịch động vật 

khi vận chuyển khỏi địa bàn, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc xuất, xuất 

xứ; vi phạm trong khai thác thủy sản. 

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh: Tiếp 01 lượt công dân tại phòng tiếp công dân của Sở; nhận 06 đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 04 đơn không đủ điều kiện xử lý; 02 

đơn đủ điều kiện xử lý). Đối với đơn đủ điều kiện xử lý: có 01 đơn khiếu nại của 

công dân không thuộc thẩm quyền, Sở đã chỉ đạo chuyển đơn khiếu nại đến cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết theo quy định; 01 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền, Sở đã 

có văn bản trả lời theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.  

- Chưa phát hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị. 

12.3. Công tác tổng hợp, pháp chế, giải quyết TTHC 

Tiếp nhận 66 văn bản có hạn, đã giải quyết đúng hạn 62, đang giải quyết 04 

văn bản chưa đến hạn. Tiếp nhận 4.964 văn bản đến, ban hành 2.727 văn bản đi. 

Triển khai 107 văn bản quy phạm pháp luật, tham gia góp ý 373 văn bản pháp luật. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở được triển khai 

đúng trọng tâm, trọng điểm, nội dung tuyên truyền đã bám sát vào nhiệm vụ chung 

cũng như lĩnh vực chuyên ngành, các văn bản mới ban hành được triển khai kịp thời, 

đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Hình thức phổ biến, giáo 

dục pháp luật được đổi mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật. Đã triển khai tuyên 

truyền 107 văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tốt cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật 

An ninh mạng” (Sở đã trao giải đối với 03 tập thể và 05 cá nhân; 01 cá nhân đạt giải 

cấp tỉnh). Đăng 985 tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở.  

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp 

nhận và giải quyết của Sở , UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh đối với 

các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý; ban hành kế hoạch thực hiện cải tiến, 

mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015; xây dựng bổ sung 12 quy trình ISO; thực hiện tốt dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
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quyết định công bố 436 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiếp nhận và 

giải quyết 1.519 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công mức độ 2, 3 và 4; thực hiện dịch vụ 

bưu chính công 134 hồ sơ. 

 III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với xây dựng nông 

thôn mới còn chậm. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất xây dựng mô hình và nhân rộng chưa nhiều. Hiệu quả xúc 

tiến thương mại nông nghiệp chưa cao; liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm chưa 

sâu rộng và chặt chẽ. 

- Công tác quản lý vật tư nông nghiệp, nhất là giống cây trồng, con nuôi thủy 

sản còn gặp khó khăn. Vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh lén lút giống cây 

trồng chưa được công nhận chính thức; giống thủy sản nước ngọt chất lượng cao, 

sạch bệnh chưa nhiều; khó kiểm soát chất lượng con giống thủy sản mặn lợ do phải 

nhập hoàn toàn từ các tỉnh Miền Trung, Miền Nam nên ít nhiều ảnh hưởng đến thời 

vụ, năng suất và sản lượng nuôi. Một số hộ nông dân sử dụng thuốc BVTV chưa 

đúng kỹ thuật gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ở các vùng trồng rau. 

- Diễn biến thời tiết, khí hậu, dịch bệnh phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi ảnh hưởng lớn tới ngành chăn nuôi, gặp rất nhiều khó khăn 

cho công tác phòng chống dịch. Một số địa phương còn lúng túng trong công tác xử 

lý ổ dịch, tổng hợp số liệu, chuẩn bị đất chôn lấp. Việc hỗ trợ kinh phí cho người 

giam gia dập dịch chưa kịp thời. Chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ lớn, ý thức một số 

người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ còn hạn chế gây khó khăn cho việc phát hiện, 

khống chế dịch bệnh. 

- Các vụ sử dụng xung điện khai thác thủy sản tuy có giảm nhưng ngày càng 

tinh vi; nhiều tàu chưa chấp hành đăng ký, gia hạn đăng kiểm, cấp phép. 

- Điều kiện, phương tiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng còn hạn chế. Chưa xử lý dứt điểm các vụ vi 

phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh PCLB, đảm bảo an toàn cho đê điều và hành lang 

thoát lũ. 

- Xã Xuân Thiện và xã Chính Tâm huyện Kim Sơn sáp nhập sẽ ảnh hưởng tới 

tiến độ xây dựng NTM của xã Chính Tâm, làm giảm số xã đạt chuẩn NTM năm 2019.  

- Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa còn 

chậm. Nguồn lực đầu tư cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn còn hạn 

chế, chưa đáp ứng nhu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng, nguồn kinh phí thực hiện 

các dự án xây dựng Công viên động vật hoang dã còn chậm. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế, tuy nhiên trong 9 tháng Ngành nông 

nghiệp & PTNT đã đạt được kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực, trong đó: trồng trọt 

được mùa, được giá, chất lượng đảm bảo; chăn nuôi đảm bảo nguồn cung thực 

phẩm, giá bán cao; thủy sản phát triển thuận lợi, tiếp tục tăng cả về diện tích, năng 

suất và sản lượng. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác ước đạt 130 triệu đồng. 
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PHẦN II 

 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG TÂM CÔNG TÁC  

3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

1. Lĩnh vực Trồng trọt 

Tập trung chỉ đạo bảo vệ và thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa để sản 

xuất vụ đông; Phát triển sản xuất vụ Đông theo định hướng sản xuất theo chuỗi giá 

trị; mở rộng các vùng chuyên canh tạo ra các sản phẩm cây trồng an toàn có giá trị 

kinh tế cao, có đầu ra ổn định; không chú trọng mở rộng diện tích vụ đông hiệu quả 

thấp. Tăng cường bám sát đồng ruộng, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phòng 

trừ kịp thời các đối tượng dịch hại chính trên các cây trồng. Tổ chức Hội nghị Tổng 

kết vụ Đông Xuân 2018 -2019, xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-

2020.  

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp. 

 2. Lĩnh vực Chăn nuôi 

Tổ chức triển khai tiêm phòng vụ Thu đông cho đàn gia súc gia cầm; lấy mẫu 

đánh giá hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2. Tăng cường công tác kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật; công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch. 

3. Lĩnh vực Thủy sản 

Hướng dẫn kỹ thuật quản lý, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho các đối tượng 

nuôi; quản lý, cảnh báo môi trường, dịch bệnh vùng nuôi trồng thủy sản; Hướng dẫn 

thực hiện các biện pháp phòng, chống rét; Tăng cường thanh tra, kiểm tra bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản trên sông, trên biển, công tác quản lý tàu thuyền, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh vật tư, nuôi trồng thủy sản. 

4. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2019; nghiệm thu trồng rừng thay 

thế; đôn đốc các chủ rừng thực hiện công tác trồng rừng thay thế đảm bảo kế hoạch; 

thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế giao khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái 

sinh tự nhiên năm 2019 của các chủ rừng; tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển lâm 

nghiệp bền vững. Triển khai thực hiện phương án PCCCR tỉnh Ninh Bình năm 2019 

đã được phê duyệt; tổ chức diễn tập PCCCR cấp huyện/thành phố; chuẩn bị phương 

tiện, dụng cụ và lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy 

ra. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại gốc; tổ chức truy 

quét các tụ điểm phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh;  

Tiếp tục triển khai kế hoạch chăm sóc, gieo ươm cây giống, tổ chức cung ứng 

cây giống. Tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát lâm sản; hoàn thành nhiệm vụ 

thu nộp ngân sách. 

5. Lĩnh vực thủy lợi và Quản lý công trình 

Tiếp tục theo dõi diễn biến khí tượng thuỷ văn đảm bảo thực hiện đúng 

phương án phòng chống úng vụ mùa đã được phê duyệt và thực hiện chế độ PCLB 

theo quy định. Phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị 

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm 

tra rà soát, đánh giá, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị hư hỏng, phục vụ sản 

xuất kịp thời; báo cáo đánh giá công trình sau mùa mưa lũ; tỉnh lập phương án 
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phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2019-2020. Xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng 

hợp tiến độ nạo vét thuỷ lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ đông 2019 và vụ đông 

xuân 2019-2020; hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa kênh mương. Rà soát, cập nhật 

hiện trạng bản đồ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, kiểm tra, ngăn chặn và phát hiện xử lý các vi phạm về Luật đê điều. Tổ chức 

thường trực 24/24h theo quy định trong mùa mưa bão.  

Tham gia góp ý kiến vào các dự án đầu tư xây dựng, thẩm định các công trình 

thuộc lĩnh vực NN&PTNT theo chức năng, nhiệm vụ.  

6. Chương trình xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp nông thôn, 

chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng tiến 

độ, chất lượng hoàn thành các tiêu chí đối với 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM và 

huyện Gia Viễn đăng ký về đích huyện NTM năm 2020; hướng dẫn thủ tục hồ sơ 

thẩm tra, thẩm định theo quy định; Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xi măng, làm đường 

giao thông và thực hiện công tác dồn điền đổi thửa. Tiếp tục triển khai thực hiện các 

mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai 

thực hiện các hạng mục của OCOP. Hoàn thành chương trình dạy nghề nông thôn. 

Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cơ sở sản xuất kinh doanh nước 

sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2014/TT-

BNNPTNT và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh; tiếp 

tục lắp mới và thay thế đồng hồ cho các hộ dân tại các trạm cấp nước xã Quang Sơn, 

Yên Thắng; lấy mẫu xét nghiệm nước đợt 4, năm 2019; thực hiện công tác bổ sung, 

cập nhật Bộ chỉ số nước sạch & VSMT nông thôn tỉnh Ninh Bình năm 2019; phối 

hợp với Trung tâm YTDP tỉnh kiểm tra, giám sát  trạm cấp nước SHNT năm 2019. 

7. Thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND, Quyết định 140-QĐ/TU 

và cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

- Tiếp tục hướng dẫn, phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển ngành 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp & 

PTNT, UBND tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định các nhiệm vụ được giao tại 

các quyết định của UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 

39/218/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2019. Xây dựng kế hoạch năm 2020 thực 

hiện Nghị quyết số 39/2018//NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU ngày 01/03/2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

8. Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và chất lượng nông 

lâm sản, thủy sản 

Nâng cao hiệu quả quản lý vật tư nông nghiệp; Tiếp tục triển khai các hoạt 

động thông tin, tuyên truyền, tập huấn phổ biến các văn bản pháp luật về ATTP; 

kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở theo thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT; Triển 

khai thanh tra chuyên ngành và kiểm tra liên ngành ATTP các cơ sở sản xuất kinh 

doanh sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục chủ trì đoàn 

kiểm tra liên ngành số 3 của tỉnh, kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; 

thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo yêu cầu của cơ sở; tiếp 

tục triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình nhuyễn thể hai mảnh vỏ; tiếp 
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tục thực hiện xác nhận và kiểm tra, giám sát sau xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn. 

9. Tổ chức tổng kết năm 2019 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm tổ chức tổng kết năm 2019 đánh giá 

những nhiệm vụ được giao, tồn tại hạn chế, nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2020, giải pháp thực hiện và những kiến nghị, đề xuất. 

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề, đánh giá sâu các nhiệm vụ đã làm. 

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành 

- Phổ biến tới cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.  

- Tiếp tục củng cố, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Sở; thực 

hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bố trí sử dụng cán bộ; giải quyết 

kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động của Sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh 

bạch các quy trình, thủ tục hành chính, gắn liền với trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, 

tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm chủ trương 

tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung vào lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách Nhà 

nước, tài nguyên thiên nhiên, tài sản công. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo./. 
Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT; 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                     

- Đ/c Phạm Quang Ngọc - PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Công đoàn ngành; Đoàn thành niên; 

- Lưu: VT, NVTH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
 

 

 

 

 



 19 

 

PHỤ LỤC 

 MỘT SỐ VĂN BẢN CHÍNH ĐÃ THAM MƯU CHO TỈNH ỦY, HĐND, UBND 

TỈNH BAN HÀNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNN ngày      tháng      năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT ) 

     

TT 

Đơn vị  

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ký hiệu 

 văn bản 

Ngày ban 

hành 
Tên văn bản 

1 

Chi cục 

 Chăn 

nuôi 

 và Thú 

Y 

104/KH-UBND  12/12/2018 
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc,gia cầm và 

dịch bệnh thủy sản năm 2019,tỉnh Ninh Bình 

2 01/UBND-VP3  3/1/2019 
Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng 

chống LMLM trên đàn lợn 

3 01/CĐ-UBND  22/2/2019  
Triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

4 26/KH-UBND  4/3/2019 
Ứng phó khẩn cấp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi 

xâm nhiễm vào Ninh Bình 

5 306/QĐ-UBND  4/3/2019 

Thành lập 03 chốt kiểm dịch tạm thời tại các đầu mối 

giao thông chính là Cầu Khuất, giáp tỉnh Hà Nam; 

Cầu Non nước, giáp tỉnh Nam Định; Dốc Xây, giáp 

tỉnh Thanh Hóa 

6 307/QĐ-UBND  4/3/2019 

Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi, Xây dựng Quy chế hoạt động 

và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

7 44/UBND-VP3  5/3/2019 
Tăng cường các biện pháp chỉ đạo phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi 

8 542/QĐ-UBND  8/5/2019 

Quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu 

hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu 

hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

9 40/PA-BCĐ  5/25/2019 

Phòng, chống bệnh DTLCP về phương án tiêu hủy 

đàn lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP phải tiêu 

hủy bắt buộc... 

10 

Chi cục 

 Quản 

lý chất 

lượng 

Nông 

lâm sản 

và thủy 

sản 

44/KH-UBND  8/4/2019 
Hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2019 

11 
12/2019/QĐ-

UBND  
4/17/2019 

Quy định phân công, phân cấp cơ quan thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ nông nghiệp & PTNT trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 
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12 

Chi cục  

Trồng 

trọt 

BVTV 

108/KH-UBND 2/27/2019 
Phòng trừ sâu bệnh lùn sọc đen Phương Nam hại lúa, 

bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2019 

13 109/UBND-VP3 4/19/2019 
Tập trung chỉ đạo sản xuất và phòng trừ dịch hại lúa 

vụ Đông xuân năm 2019 

14 173/UBND-VP3 6/4/2019 
Tập trung thu hoạch lúa Đông Xuân, triển khai sản 

xuất vụ Mùa năm 2019 

15 290/UBND-VP3 8/21/2019 
Tập trung chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên lúa từ 

nay đến cuối vụ mùa năm 2019 

16 

Phòng 

Kế 

hoạch 

 Tài 

chính 

19/KH-UBND  2/19/2019 
Thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 

12/12/2018 của HĐND tỉnh 

17 576/QĐ-UBND  5/17/2019 

Nghị phân bổ kinh phí thực hiện khoán bảo vệ rừng, 

khoanh nuôi tái sinh rừng và Chương trình mục tiêu 

Phát triển lâm nghiệp bền vững 

18 705/QĐ-UBND 6/13/2019 

Phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 

ngày 24/10/2016 và Nghị quyết số 39/2018/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh năm 2019 

(đợt 1) 

19 
14/2019/NQ-

HĐND 
12/7/2019 

Nghị quyết về việc bãi bỏ một phần nội dung quy 

định tại Khoản 1 điều 2 và khoản 2 điều 3 Nghị quyết 

số 39/2018/NQ-HĐND  

20 907/QĐ-UBND 31/7/2019 Về việc cử đoàn cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc 

21 1031/QĐ-UBND  22/8/2019 
Về việc cử đoàn công tác đi nước ngoài (Giang Tô - 

Trung Quốc) 

22 997/QĐ-UBND 15/8/2019  
Về việc cử đoàn công tác đi nước ngoài (Hồ Bắc - 

Trung Quốc) 

23 

Chi cục  

Thủy 

Lợi 

333/QĐ-UBND  12/3/2019 
Thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN 

 tỉnh năm 2019 

24 166/QĐ-UBND  18/3/2019  
Thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN 

 tỉnh năm 2020 

25 481/QĐ-UBND  18/4/2019  
Thành lập Ban chỉ huy PCTT & TKCN 

 tỉnh năm 2021 

26 

Chi cục 

 Kiểm 

Lâm 

366/QĐ-UBND  22/3/2019 

Phê duyệt kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2019đối 

với diện tích trồng rừng thay thế nộp tiền vào quỹ bảo 

vệ và PTR tỉnh Ninh Bình. 

27 674/QĐ-UBND  7/6/2019 

Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình 

 trồng rừng thay thế năm 2019 do 

 Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Ninh Bình làm chủ 

đầu tư. 

28 675/QĐ-UBND  7/6/2019 

Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay 

thế năm 2019 do UBND huyện Kim Sơn làm chủ đầu 

tư. 

29 675/QĐ-UBND  7/6/2019 

Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay 

thế năm 2019 do UBND huyện Kim Sơn làm chủ đầu 

tư. 
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30 676/QĐ-UBND  7/6/2019 

Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay 

thế năm 2019 do Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư - 

Vân Long làm chủ đầu tư. 

31 677/QĐ-UBND  7/6/2019 

Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng rừng thay 

thế năm 2019 do UBND huyện Nho Quan làm chủ 

đầu tư. 

32 719/QĐ-UBND 6/18/2019 
Kiện toàn ban chỉ huy PCCC và bảo vệ rừng tỉnh 

Ninh Bin 

33 

Văn 

phòng 

 Điều 

phối 

NTM 

01/NQ-HDND 24/6/2019 
Quyết định phân bổ chi tiết thực hiện chương trình 

MTQG năm 2019 của tỉnh Ninh Bình 

34 04-NQ/BCSĐ 8/1/2019 
Nâng cao chất lượng xây dựng thực hiện nếp sống 

văn hóa, văn minh ở cơ sở 

35 564/QĐ-UBND 14/5/2019 
Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình MTQG xây 

dựng NTM năm 2019 

36 
17/2019/QĐ-

UBND 
14/5/2019 

Ban hành bộ tiêu chí "xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu" tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 

37 
19/2019/QĐ-

UBND 
4/6/2019 

Ban hành bộ tiêu chí thôn, bản, xóm đạt nông thôn 

mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn  khu vực vùng 

núi, vùng bãi ngang ven biển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 

2019-2020 

38 51/KH-UBND  4/12/2019 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG 

XDNTM giai đoạn 2010-2020;  

39 

Văn 

Phòng 

Sở 

104/QĐ-UBND 25/01/2019 

Công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

40 142/QĐ-UBND 27/2/2019 
Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở NN và PTNT 

41 262/QĐ-UBND 3/5/2019 

Công bố danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

42 282/QĐ-UBND 13/5/2019 

Công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 



UBND TỈNH NINH BÌNH        

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NINH BÌNH 
 

       

         

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Đính kèm Báo cáo số          /BC-SNN ngày       tháng      năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Thực hiện   

9 tháng 

năm 2018 

Năm 2019 

Kế hoạch 

cả năm 

 Ước  

thực hiện  

9 tháng  

 % so 9  

tháng  

năm 2018  

 % so  

kế 

hoạch  

cả năm  

Ước  

thực hiện  

cả năm 

1 2 3 4 5 
                    

6  

                

7  

              

8  
9 

I CÁC CHỈ TÊU TỔNG HỢP               

2  Sản lượng lương thực có hạt Tấn 475.795,15 471.840,0 468.539,51 98,48 99,3 468.539,5 

          Trong đó: Sản lượng thóc Tấn 457.162,08 450.000,0 448.200,00 98,04 99,6 448.200,0 

3 GTSX bình quân/ha đất nông nghiệp (Giá hiện 

hành) 
Tr.đồng 115,00 125,00  - - 130,0 

4 
Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, 

 nước hợp vệ sinh 
        

- Sử dụng nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn % 94,50 95,00 94,70   95,0 

5 Xây dựng nông thôn mới         

- Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 90,00 99,00  - -  

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 76,27 83,90     

II  CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT         
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1 Ngành nông nghiệp         

a  Trồng trọt:         

  Tổng diện tích gieo trồng Ha 99.617,2 100.000,0 98.729,6 99,1 98,7 98.729,6 

  * (Diện tích gieo trồng vụ đông) Ha 9.002,0 9.000,0 9.264,0 102,9 102,9 9.264,0 

- Trong đó: Lúa cả năm Ha 75.618,5 75.000,0 73.552,1 97,3 98,1 73.552,1 

        + Lúa Đông xuân: Diện tích Ha 40.648,1 40.000,0 40.597,4 99,9 101,5 40.597,4 

                                   Sản lượng Tấn 270.595,0 266.000,0 271.268,0 100,2 102,0 271.268,0 

        + Lúa mùa:         Diện tích  Ha 34.970,4 35.000,0 32.954,7 94,2 94,2 32.954,7 

                                  Sản lượng Tấn 186.567,1 189.000,0 176.932,0 94,8 93,6 176.932,0 

- Cây ngô:                  Diện tích  Ha 5.088,1 6.000,0 5.525,8 108,6 92,1 5.525,8 

                                  Sản lượng Tấn 18.633,1 21.840,0 20.339,5 109,2 93,1 20.339,5 

- Cây khoai lang:         Diện tích Ha 1.363,8 1.600,0 1.182,2 86,7 73,9 1.182,2 

                                  Sản lượng Tấn 11.724,9 15.000,0 10.313,4 88,0 68,8 10.313,4 

- Diện tích cây rau đậu các loại Ha 10.154,2 10.270,0 10.421,2 102,6 101,5 10.421,2 

- Diện tích cây công nghiệp hàng năm Ha 4.419,4 4.560,0 4.389,4 99,3 96,3 4.389,4 

        + Cây đỗ tương:  Diện tích Ha 107,4 100,0 485,3 451,9 485,3 485,3 

                                   Sản lượng Tấn 186,6 170,0 718,9 385,3 422,9 718,9 

        + Lạc :                Diện tích Ha 3.394,5 3.500,0 3.076,5 90,6 87,9 3.076,5 

                                   Sản lượng Tấn 8.763,9 8.750,0 8.259,8 94,2 94,4 8.259,8 

        + Cây Mía:          Diện tích Ha 917,5 960,0 827,6 90,2 86,2 827,6 

                                   Sản lượng Tấn 58.406,0 61.440,0 52.685,0 90,2 85,8 52.685,0 
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- 
Diện tích cây công nghiệp lâu năm (chè cho sản 

phẩm) 
Ha 448,4 80,0 448,4 100,0 560,5  

               Sản lượng chè (chè búp + chè hái lá) Tấn 3.143,0 234,0 3.112,4 99,0 1.330,1  

-       Cây ăn quả lâu năm: Diện tích Ha 6.339,6 6.600,0 6.482,8 102,3 98,2  

         + Cây dứa:        Diện tích Ha 2.971,8 1.550,0 3.061,9 103,0 197,5  

                                 Sản lượng Tấn 41.661,0 55.490,0 42.439,1 101,9 76,5  

b Chăn nuôi         

- Tổng đàn trâu, bò con 58.700,0 58.600,0 58.700,0 100,0 100,2 58.400,0 

              Trong đó: đàn bò con 43.600,0 43.400,0 43.600,0 100,0 100,5 43.400,0 

- Tổng đàn lợn (không kể lợn sữa) con 405.700,0 425.000,0 300.000,0 73,9 70,6 250.000,0 

- Tổng đàn gia cầm 
1000 

con 
5.500,0 5.606,0 5.500,0 100,0 98,1 6.000,0 

- Tổng đàn dê con 23.000,0 25.500,0 24.000,0 104,3 94,1 25.500,0 

c  Sản phẩm chăn nuôi chính         

- 
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

 (bao gồm cả thịt gia cầm) 
Tấn 42.300,0 60.500,0 41.747,0 98,7 69,0 54.062,0 

      Trong đó:    Thịt lợn " 33.200,0 46.200,0 31.000,0 93,4 67,1 41.000,0 

 -  Sản lượng trứng 
1000 

quả 
89.671,99 123.400,0 92.000,00 102,6 74,6 124.000,0 

2 Ngành lâm nghiệp         

- Trồng rừng tập trung Ha 309,0 436,0 337,0 109,1 77,3 436,0 

  Trong đó: + Rừng phòng hộ: Ha - - - - - - 

                 + Rừng sản xuất Ha 309,0 436,0 337,0 109,1 77,3 436,0 
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- Bảo vệ rừng Ha 16.052,0 16.050,0 16.050,0 100,0 100,0 16.050,0 

- Khoanh nuôi tái sinh rừng Ha 49,3 240,0 240,0 486,8 100,0 240,0 

- Chăm sóc rừng trồng " 454,7 1.300,0 1.300,0 285,9 100,0 1.300,00 

- Cây phân tán 
1000 

cây 
734,9 500,0 693,0 94,3 138,6 1.000,00 

3 Ngành thuỷ sản         

- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 13.008,0 13.600,0 14.135,1 108,7 103,9 14.320,1 

                   + Nuôi nước ngọt " 9.693,0 10.000,0 10.820,1 111,6 108,2 10.820,1 

  
              Riêng diện tích nuôi thủy sản ruộng 

trũng 
" 3.591,0 4.900,0 5.544,1 154,4 113,1 5.544,1 

                    + Nuôi nước mặn, lợ " 3.315,0 3.600,0 3.315,0 100,0 92,1 3.500,0 

- Sản lượng thuỷ hải sản Tấn 38.335,0 54.850,0 41.028,0 107,0 74,8 57.609,0 

                    + Nuôi trồng " 33.004,0 47.650,0 35.504,0 107,6 74,5 50.709,0 

                    + Khai thác " 5.331,0 7.200,0 5.524,0 103,6 76,7 6.900,0 
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