UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3882 /SNN&PTNT-KHTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 07 tháng 10 năm 2020

V/v báo cáo kết quả rà soát số liệu
thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu
năm, ước thực hiện cả năm 2020 và
dự kiến kế hoạch năm 2021 của
ngành Nông nghiệp và PTNT.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số
13850/UBND-THKH ngày 05/10/2020 về việc giao rà soát số liệu đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020. Căn cứ
Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
ban hành Hệ thống các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Sở Nông
nghiệp và PTNT báo cáo kết quả rà roát số liệu 9 tháng đầu năm, ước thực hiện
cả năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021, như sau:
1. Đối với các số liệu thống kê thuộc trách nhiệm thu thập, công bố
của Sở Nông nghiệp và PTNT, gồm:
1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm:
- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới: 379 xã.
- Diện tích rừng hiện có: 641.893,66 ha.
- Diện tích rừng được bảo vệ: 600.836 ha.
- Tỷ lệ che phủ rừng: 53,45%.
- Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại:
+ Số vụ thiên tai: 21 vụ (13 đợt giống, lốc kèm theo mưa lớn, mưa đá; 02
cơn bão; 06 đợt nắng nóng lịch sử từ khi có số liệu quan trắc từ năm 1957 đến nay).
+ Mức độ thiệt hại: Làm 01 người chết; 02 người bị thương; 9.131 ha lúa vụ
mùa thiếu nước (từ 01/8/2020 đến nay có mưa lớn nên không còn diện tích lúa thiếu
nước); 1.478 nhà, 113 ha lúa, 26 ha hoa màu, 545 cây trồng hàng năm và nhiều tài
sản khác bị thiệt hại, ước tính giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 34,9 tỷ đồng.
1.2. Ước thực hiện cả năm 2020:
- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới: 397 xã.
- Diện tích rừng hiện có: 641.893,66 ha.
- Diện tích rừng được bảo vệ: 600.836 ha.
- Tỷ lệ che phủ rừng: 53,46%.

1.3. Dự kiến kế hoạch năm 2021:
- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới: 348 xã.
(tính theo số xã sau sát nhập)
- Diện tích rừng hiện có: 642.373 ha.
- Diện tích rừng được bảo vệ: 600.836 ha.
- Tỷ lệ che phủ rừng: 53,5%.
2. Đối với các số liệu thống kê thuộc trách nhiệm thu thập, công bố của
Cục Thống kê tỉnh, có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT, gồm:
2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm:
- Diện tích rừng trồng mới tập trung: 8.600 ha.
- Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ:
+ Gỗ: 636.165 m3.
+ Tre, luồng: 53,1 triệu cây.
+ Nguyên liệu giấy: 68.822 tấn.
2.2. Ước thực hiện cả năm 2020:
- Diện tích rừng trồng mới tập trung: 10.000 ha.
- Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ:
+ Gỗ: 800.000 m3.
+ Tre, luồng: 61,4 triệu cây.
+ Nguyên liệu giấy: 83.000 tấn.
2.3. Dự kiến kế hoạch năm 2021:
- Diện tích rừng trồng mới tập trung: 10.000 ha.
- Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ:
+ Gỗ: 860.000 m3.
+ Tre, luồng: 62 triệu cây.
+ Nguyên liệu giấy: 83.000 tấn.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để t/h);
- Cục Thống kê;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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