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BÁO CÁO
Tiến độ sản xuất Tuần 02, đến ngày 14/01/2021
I. Tiến độ sản xuất
1. Trồng trọt
- Tiến độ thu hoạch một số cây trồng vụ Đông 2020: Ngô 10.456,1 ha/15.306,0
ha, đạt 68,3%DT; đậu tương 208,8 ha/326,2 ha, đạt 64,0%DT; lạc 1.297,0 ha/1.337,7
ha, đạt 97,0%DT; khoai lang 1.442,0 ha/2.825,9 ha, đạt 51,0%DT; rau đậu các loại và
cây trồng khác 18.304,4 ha/30.520,4 ha, đạt 60,0%DT.
Trong tuần các địa phương đã tiến hành làm đất, gieo mạ. Diện tích đã làm đất
101.543 ha/201.000 ha, đạt 50,5% KH; trong đó diện tích đất lúa đã giải phóng là
92.393 ha/115.000 ha, đạt 80,3%KH. Mạ đã gieo 1.763,0 tấn (lúa thuần 1.097,7 tấn,
lúa lai 665,3 tấn). Tiến độ gieo trồng một số cây trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021:
Ngô 270,0 ha; lạc 17,0 ha; rau đậu 1.414 ha; cây trồng khác 2.935,0 ha.
- Diện tích mía nguyên liệu đã thu hoạch ước đạt 4.500 ha/17.084 ha, đạt
26,3%DT, sản lượng (SL) mía nguyên liệu các Công ty mía đường đã thu mua ước đạt
225.000 tấn. Cụ thể: Công ty mía đường Lam Sơn, SL 105.000 tấn, NSBQ 50 tấn/ha,
DT mía thu hoạch 2.100 ha; Công ty mía đường Việt Đài, SL 120.000 tấn, NSBQ 50
tấn/ha, DT mía thu hoạch 2.400 ha.
Diện tích sắn đã thu hoạch ước đạt 8.057,5 ha/9.624 ha, đạt 83,7%DT; sản
lượng sắn nguyên liệu các nhà máy đã thu mua ước đạt 161.150 tấn. Cụ thể: NM Sắn
Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) SL 82.000 tấn, NSBQ 20 tấn/ha, DT 4.100 ha; NM Sắn Như
Xuân SL 38.150 tấn, NSBQ 20 tấn/ha, DT 1.907,5 ha; NM Sắn Bá Thước SL 41.000
tấn, NSBQ 20 tấn/ha, DT 2.050 ha.
- Công tác phòng, trừ sâu bệnh hại được quan tâm, phát hiện, xử lý kịp thời. Lưu
ý trên cây sắn: Bệnh khảm lá sắn gây hại trung bình đến nặng tại huyện Thường Xuân.
2. Chăn nuôi, Thú y
Trong tuần trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm
và động vật thủy sản; tình hình chăn nuôi ổn định.
3. Thủy sản
(1). Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi ước đạt 1.970 tấn/64.000 tấn, đạt
3,1%KH, trong đó: nước mặn 500 tấn (ngao, cá biển); nước lợ 170 tấn; nước ngọt
1.300 tấn (cá truyền thống); (2). Sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh ước đạt
4.591,5 tấn/130.000 tấn, đạt 3,5% KH; trong đó: Khai thác biển 4.428,5 tấn, khai thác
nội địa 163 tấn; (3). Từ đầu năm đến nay, có 27 tàu cá đã kiểm tra ATKT và cấp Giấy
chứng nhận ATKT; cấp 27 giấy phép khai thác thủy sản; có 06 tàu cá được cấp Giấy
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chứng nhận đăng ký; 02 tàu cá được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
4. Thủy lợi: (Các công trình thủy lợi, hồ chứa hiện nay đều đảm bảo an toàn).
- Tình hình hồ chứa: Hiện có 557/610 hồ chứa đầy nước; trong đó các hồ do công
ty KTCTTL có 39/44 hồ chứa đầy nước, do huyện quản lý có 518/566 hồ chứa đầy
nước, còn lại 53/610 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước thiết kế từ 1m trở lên,
trong đó có 12 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: 4,36m; 2,37m và 2,13m.
- Về xâm nhập mặn: Độ mặn lúc 6h ngày 12/01/2021:
+ Sông Mã: Cống Thành Châu (Hoằng Hóa) 27‰, cùng kỳ 0‰.
+ Sông Lèn: TB Liên Lộc 2 (Hậu Lộc) 9‰, cùng kỳ 0‰.
5. Lâm nghiệp
Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã trồng 10 ha/10.000 ha rừng trồng tập trung.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường;
không có cháy rừng xảy ra, an ninh rừng được giữ vững.
6. Chương trình XD NTM
Đến nay, toàn tỉnh có 07 huyện, 01 thành phố, 331/477 xã, 831 thôn, bản (668
thôn, bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01 xã, 67 thôn, bản
NTM kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt 17,5 tiêu chí/xã.
Toàn tỉnh có 69 sản phẩm OCOP đã được xếp hạng 3 - 4 sao, trong đó có 17 sản
phẩm đạt 4 sao, 52 sản phẩm đạt 3 sao.
II. Công tác tham mưu, chỉ đạo sản xuất
Đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân năm 2021 (Công văn số
122/SNN&PTNT-TL ngày 13/01/2021); Triển khai thực hiện Phương án phòng cháy,
chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 (Công văn số 114/SNN&PTNTKL ngày 12/01/2021); Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý dứt điểm các hành
vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai (Công văn số 70/SNN&PTNTTL ngày 08/01/2021); Đắp đập ngăn sông Càn, đóng âu Báo Văn để ngăn mặn và giữ
ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp cho huyện Nga Sơn (Công văn số 65/SNN&PTNTTL ngày07/01/2021); Lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất,
phòng chống dịch bệnh, 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. Chỉ đạo khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ Đông; tiếp tục triển khai phương
án sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 và thực hiện các biện pháp phòng chống rét
cho mạ. Tiếp tục điều tra, theo dõi diễn biến các đối tượng dịch hại chính trên cây
trồng để có biện pháp xử lý kịp thời khi đang còn diện hẹp.
2. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống
đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác các ổ dịch, bao
vây dập dịch kịp thời, triệt để khi dịch còn ở diện hẹp, thực hiện đầy đủ các biện pháp
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phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt không để Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát
trở lại. Giám sát công tác vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm chăn
nuôi tại các vùng biên giới của tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm
soát giết mổ và vệ sinh thú y.
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 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. Chỉ đạo phòng chống rét trong nuôi trồng thủy sản và triển khai kế hoạch nuôi
tôm nước lợ vụ xuân hè năm 2021 đến các huyện thị vùng triều.
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 công tác PCCCR, giữ vững ổn định an ninh rừng, duy trì chế
độ trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng 24/24h.
6. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ
động triển khai các phương án ứng phó, tăng cường chỉ đạo công tác thủy lợi, đê điều,
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 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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