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BÁO CÁO
Tiến độ sản xuất Tuần 37, đến ngày 17/9/2020
I. Tiến độ sản xuất
1. Trồng trọt
- Tình hình thu hoạch các cây trồng vụ Thu Mùa 2020: Lúa 41.655,0 ha/
115.014 ha, đạt 36,2% DT; ngô 4.442,3 ha/13.134 ha, đạt 33,8% DT; khoai lang
667,4 ha/1.399,4 ha, đạt 47,7% DT; lạc 297,0 ha/952,2 ha, đạt 31,2% DT; rau đậu
các loại và cây trồng khác 11.046,7 ha/23.195,4 ha, đạt 47,6% DT.
- Công tác phòng, trừ sâu bệnh hại được quan tâm, phát hiện, xử lý kịp thời.
Lưu ý: (1) Trên lúa: Bệnh khô vằn tiếp tục gây hại trên diện tích 74,5 ha lúa (nặng
13,5 ha) tại hầu hết các huyện; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại nhẹ, diện tích
nhiễm 52,6 ha; rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại nhẹ, diện tích nhiễm 4,2 ha; sâu đục
thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít dài gây hại nhẹ, rải rác. (2) Trên cây lạc: Sâu
xám, bọ trĩ, bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác tại các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa. (3)
Trên cây sắn: Nhện đỏ gây hại nhẹ tại huyện Ngọc Lặc.
2. Chăn nuôi, Thú y
2.1. Tình hình dịch bệnh
Trong tuần không có dịch bệnh nào xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm và động
vật thủy sản.
2.2. Công tác tiêm phòng
Tiến độ công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2020: Vắc xin Cúm gia cầm H5N1 được
2.051.400 con, đạt 17,50% diện tiêm; Vắc xin Dại cho chó, mèo được 255.970 con,
đạt 66,51% diện tiêm (đang thống kê lại tổng đàn, diện tiêm); Vắc xin Lở mồm long
móng gia súc được 179.527 con, đạt 60,80% diện tiêm; vắc xin Tụ huyết trùng trâu
bò được 163.440 con, đạt 55,25% diện tiêm; Vắc xin Tụ dấu lợn được 86.600 con,
đạt 12,58% diện tiêm; Vắc xin Dịch tả lợn được 115.875 con, đạt 16,84% diện tiêm.
3. Thủy sản
(1). Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi ước đạt 44.161 tấn/55.000 tấn, đạt
80,3%KH, trong đó: nước mặn 12.650 tấn (ngao, cá biển); Nước lợ 7.450 tấn;
Nước ngọt: 24.061 tấn (cá truyền thống); (2). Sản lượng khai thác thủy sản toàn
tỉnh ước đạt 93.892 tấn/125.000 tấn, đạt 75,1% KH; trong đó: khai thác biển
90.413 tấn, khai thác nội địa 3.479 tấn; (3). Toàn tỉnh có tổng số 7.182 tàu cá; Số
tàu cá đã kiểm tra ATKT và cấp Giấy chứng nhận ATKT tàu cá 919 tàu; Số tàu cá
cấp Giấy phép khai thác thủy sản 699 tàu; Số tàu cá cấp Giấy chứng nhận đăng ký
tàu cá 182 tàu; Số tàu cá cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 32 tàu.
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4. Thủy lợi: (Các công trình thủy lợi, hồ chứa hiện nay đều đảm bảo an toàn).
- Tình hình hồ chứa: Hiện có 240/610 hồ chứa đầy nước; trong đó các hồ do
công ty KTCTTL có 16/44 hồ chứa đầy nước, do huyện quản lý có 224/566 hồ chứa
đầy nước, còn lại 370/610 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước thiết kế từ 1m
trở lên, trong đó có 91 hồ từ mực nước chết trở xuống. Riêng 03 hồ chứa nước lớn
là hồ chứa nước Cửa Đạt (Thường Xuân); hồ Sông Mực (Như Thanh) và hồ Yên
Mỹ (Nông Cống) có mực nước thấp hơn so với mực nước thiết kế lần lượt là:
21,96m; 6,39m và 6,31m.
- Về xâm nhập mặn: Độ mặn lúc 6h ngày 16/9/2020:
+ Sông Mã: Cống Thành Châu (Hoằng Hóa) 3‰, cùng kỳ 0‰.
+ Sông Lèn: TB Liên Lộc 2 (Hậu Lộc) 0‰, cùng kỳ 0‰.
5. Lâm nghiệp
Toàn tỉnh đã trồng được 1.601.359 cây phân tán các loại, trồng rừng tập trung
7.320 ha/10.000 ha, đạt 73,2% kế hoạch.
6. Chương trình XD NTM
Đến nay, toàn tỉnh có 07 huyện, 01 thành phố; 379/569 xã và 961 thôn, bản đạt
chuẩn NTM, trong đó có 748 thôn, bản thuộc các xã miền núi; 07 xã đạt chuẩn NTM
nâng cao; 17 thôn, bản NTM Kiểu mẫu. Tính theo số liệu sau sáp nhập: Toàn tỉnh có
312/476 xã, 754 thôn, bản (591 thôn, bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 05 xã đạt chuẩn
NTM nâng cao; 16 thôn, bản NTM kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt 17,01 tiêu chí/xã.
II. Công tác tham mưu, chỉ đạo sản xuất
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 5
(Công văn số 3609/SNN&PTNT-TL ngày 17/9/2020); Chỉ đạo thu hoạch vụ Thu
Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông 2020 – 2021 (Công văn số 3602/SNN&PTNTTT&BVTV ngày 17/9/2020); Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng cháy, chữa cháy rừng; Thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất
hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU); Lãnh đạo Sở thường xuyên
kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn công
trình thủy lợi, đê điều, hồ đập, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, phòng cháy
chữa cháy rừng tại các địa phương để có khuyến cáo, hướng dẫn kịp thời; Duy trì
chế độ trực Ban phòng chống thiên tai, trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng
(24/24h).
III. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần tới
1. Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín và các cây trồng vụ
Thu Mùa 2020 đến kỳ thu hoạch, chuẩn bị các điều kiện để triển khai sản xuất vụ
Đông 2020 - 2021; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; điều tra, phát hiện, dự báo
chính xác diễn biến các đối tượng dịch hại chính trên các cây trồng để có biện pháp
phòng trừ khi đang ở diện hẹp.
2. Tăng cường giám sát dịch bệnh, thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2/2020;
triển khai tái đàn lợn có hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm
từ lợn vào và qua địa bàn tỉnh.
3. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt các giải pháp chống đánh bắt cá bất
hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; quản lý chặt chẽ công tác đăng
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ký, đăng kiểm, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Đẩy mạnh
đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và thực hiện các giải pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng
thủy sản.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai vi
phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm,
thủy sản.
5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác PCCCR, quản lý tốt các nguy cơ
gây cháy rừng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ canh
gác lửa rừng, tuần tra rừng các vùng trọng điểm cháy; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng,
phương tiện, hậu cần chữa cháy rừng 24/24h.
6. Kiểm tra, rà soát và tiển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm
xung yếu về đê điều, các công trình đê điều đang thi công dở dang; tổ chức gia cố
các vị trí đê, kè có nguy cơ mất an toàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, tình
hình đê điều; chuẩn bị tốt các Phương án đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều,
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa lũ 2020. Duy trì chế độ trực
ban phòng chống thiên tai 24/24h./.
Nơi nhận:
- VP Tỉnh uỷ;
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP.
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