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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện công tác tháng 5 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2021 
 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021 

1. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản: 

1.1. Kết quả sản xuất nông nghiệp, thủy sản (Tính đến ngày 15/5/2021):  

a) Trồng trọt: Vụ Đông xuân 2020-2021 đã thu hoạch gần xong, các địa 

phương đang rà soát, đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng. Tổng 

diện tích cây trồng vụ mùa 2021: 134.317,9 ha đạt 78,6% Kế hoạch, bằng 

106,3% so với cùng kỳ, trong đó: cây hàng năm: 27.409,8 ha, cây lâu năm: 

106.908 ha1.  

b) Thủy sản: Tính đến ngày 15/5/2021 diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ 

trên địa bàn toàn tỉnh đạt 716 ha, đạt 99,2% kế hoạch; Diện tích nuôi mặt nước lớn 

trên các lòng hồ thủy điện, thủy lợi ước đạt 512 ha, đạt 100% kế hoạch. Hiện có 

01 doanh nghiệp (Công ty Hoàng Ngư) nuôi cá nước lạnh. Tổng sản lượng thủy 

sản ước đạt 1.700 tấn, đạt 32,7% kế hoạch năm 2021.  

c) Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh là: 1.995.577 

con; trong đó: đàn trâu: 24.380 con, đàn bò: 81.405 con; đàn lợn: 144.162 con; 

đàn gia cầm các loại là: 1.745.630 con (trong đó đàn gà: 1.522.290 con). Ước 

lượng sản lượng sản phẩm gia súc, gia cầm tháng 4/2021: Tổng sản phẩm thịt 

hơi các loại là: 6.043,68 tấn, trong đó: Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng 

là: 471 tấn; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng là: 4.161,08 tấn; sản lượng thịt 

gia cầm hơi các loại xuất chuồng là: 1.411,60 tấn (thịt gà: 1.233,60 tấn); sản 

lượng trứng gia cầm các loại: 8.884.790 quả; trong đó: trứng gà là: 7.367.62 quả. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 59 trang trại (01 trang trại chăn nuôi bò; lợn 21; gia 

cầm 32; dê 01 và 4 trang trại tổng hợp) và 30 liên kết chuỗi trong hoạt động chăn 

nuôi (18 chuỗi liên kết trong chăn nuôi lợn; 9 chuỗi liên kết trong chăn nuôi gia 

cầm, 2 chuỗi liên kết thức ăn, 1 chuỗi liên kết thủy sản). 

Công tác tái đàn lợn, tăng đàn lợn trên địa bàn tỉnh vẫn được triển khai, 

thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Và các trang trại 

chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học như các hộ chăn nuôi gia công cho Công ty 

                                           
1 Trong đó: Diện tích lúa 2.414,40 ha, đạt 14,9% kế hoạch và bằng 105,2% so với cùng kỳ (trong đó: Diện tích lúa nước 1.130,40 ha, đạt 

9,0% kế hoạch và bằng 104,7% so với cùng kỳ; diện tích lúa rẫy 1.284,00 ha, đạt 35,8% kế hoạch và bằng 105,6% so với cùng kỳ); diện tích 
ngô đã trồng 398,50 ha, đạt 9,0% kế hoạch và bằng 94,0% so với cùng kỳ; diện tích sắn 23.457,94 ha, đạt 60,9% kế hoạch và bằng 108,1% 

so với cùng kỳ; diện tích cây rau các loại 845,10 ha, đạt 74,3% kế hoạch và bằng 106,40% so với cùng kỳ; diện tích đậu đỗ các loại 114,95 

ha, đạt 24,3% kế hoạch và bằng 97,7% so với cùng kỳ; cây lạc DTGT: 22,50 ha, đạt 42,9% kế hoạch và bằng 118,40% cùng kỳ; cây mía 
962,88 ha; đạt 87,3% kế hoạch; thuốc lá DTGT: 2,0 ha, bằng 200% so với cùng kỳ năm trước; bo bo DTGT: 2,0 ha, bằng 100% so với cùng 

kỳ năm trước; hoa các loại DTGT: 67,85 ha, bằng 106,8% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang DTGT: 49,50 ha, bằng 95,2% so với cùng 

kỳ năm trước; ớt cay DTGT: 26,10 ha, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm trước; sả  DTGT: 9,0 ha,  bằng 300%  so với cùng kỳ năm trước; 
diện tích trồng mới cây ăn quả: 61 ha; diện tích trồng mới cây mắc ca: 26 ha. 
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Cổ phần chăn nuôi CP tại huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum và 

một số cơ sở chăn nuôi tư nhân thực hiện việc tái đàn đúng theo quy định. 

1.2. Quản lý sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm:  

a) Công tác quản lý sâu bệnh hại cây trồng: Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra thực tế đồng ruộng và nắm bắt diễn biến 

tình hình sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng; hướng dẫn các biện pháp phòng, 

trừ kịp thời hạn chế lây lan ra diện rộng và làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng 

phát triển của các loại cây trồng. Kết quả: trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus, 

bệnh chổi rồng tồn tại ở mức độ thấp trên một số diện tích sắn lưu vụ tại các 

huyện Kon Plông, Đăk Tô, Ngọc Hồi, IaH’Drai; Cây ngô: Sâu keo mùa Thu 

phát sinh gây hại nhẹ trên ngô tại thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà; Bệnh sọc 

lá hại cục bộ trên một số diện tích ngô tại thành phố Kon Tum; Cây cà phê: Rệp 

sáp, rệp vẩy phát sinh phổ biến trên các vườn cà phê KTCB, KD tại các vùng 

trồng cà phê trong tỉnh, với tỷ lệ hại trung bình 5%, cao 10% (cấp 1); Bệnh thán 

thư, bệnh đốm mắt cua, bệnh gỉ sắt gây hại nhẹ với tỷ lệ bệnh 3% - 10% (cấp 1) 

trên các vườn cà phê trong tỉnh. Tuyến trùng rễ gây hại cục bộ trên một số diện 

tích cà phê già cỗi tại huyện Đăk Hà, với tỷ lệ hại 2-5%; Bọ cánh cứng phát sinh 

gây hại cục bộ tại một số vườn cà phê tại thị trấn Đăk Hà, Hà Mòn, Đăk Ngọk, 

Đăk Mar - huyện Đăk Hà, với tỷ lệ hại 3-5%; Cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm gây 

hại cục bộ trên một số vườn tiêu tại Đăk Hà, Ngọc Hồi với tỷ lệ bệnh 1%-5%; 

rệp các loại gây hại nhẹ trên các vườn tiêu trong tỉnh. 

b) Quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm:  

- Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã phát 

sinh và tiêu hủy 159 con lợn mắc bệnh DTLCP với tổng trọng lượng 4.067 kg 

tại 03 hộ chăn nuôi nhỏ lẽ thuộc xã Đăk Plô - Đăk Glei (152 con, 3.851 kg) và 

xã Ngọk Wang - Đăk Hà (07 con, 216 kg). Đến nay, về cơ bản kiểm soát và 

khống chế tình hình dịch bệnh, các ổ dịch trên đã qua 05 ngày không phát sinh 

thêm gia súc mắc bệnh, chết và tiêu hủy.  

- Dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc (LMLM): Trong tháng, trên địa 

bàn tỉnh dịch bệnh LMLM đã xảy ra trên 17 con bò tại xã Sa Loong, huyện Ngọc 

Hồi2. Đơn vị đã ban hành văn bản  hướng dẫn và tăng cường cán bộ phối hợp với địa 

phương triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống. Đến nay, đã kiểm soát và 

khống chế dịch bệnh, đồng thời toàn bộ số gia súc mắc bệnh đã được chăm sóc khỏi 

các triệu chứng lâm sàng.  

- Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh ghi 

nhận báo cáo3 nghi ngờ gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục trên 04 con bò của 03 hộ 

chăn nuôi tại thôn Điek Tem, xã Ngọk Tem, huyện Kon Plong. Đã phân công cán bộ 

phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh, lấy mẫu gửi xét 

nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Thông báo số 471/TYV5-TH, ngày 15/5/2021 của 

                                           
2 Báo cáo số 264/BC-UBND, ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về tình hình dịch 

lở mồm long móng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 
3 Báo cáo số 186/BC-UBND, ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong về tình hình 

bệnh viêm da nổi cục  trên địa bàn huyện Kon Plong. 
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Chi cục Thú y Vùng V kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh viêm 

da nổi cục trên trâu, bò. Hiện nay, toàn bộ số gia súc mắc bệnh đã được cách ly và 

chăm sóc,  đơn vị đang tiếp tục phối hợp với địa phương điều tra, làm rõ nguyên 

nhân gây bệnh và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống (cách ly gia súc 

mắc bệnh,khoanh vùng ổ dịch, phun thuốc vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, rà 

soát tổng đàn...). 

1.3. Công tác sản xuất giống và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất nông nghiệp:  

a) Sản xuất giống: Chỉ đạo tốt công tác sản xuất lúa giống vụ Đông xuân 

2020 - 2021 tại Trạm giống Đoàn Kết quy mô 4 ha giống lúa HT1. Hiện nay lúa 

đang giai đoạn thu hoạch. 

b) Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp: Tổ chức kiểm 

tra, hướng dẫn các hộ tham gia mô hình thực hiện các khâu chuẩn bị như: xử lý 

đất, làm lồng nuôi,…. Chuẩn bị tài liệu, triển khai công tác tổ chức tập huấn kỹ 

thuật trồng, chăm sóc các mô hình theo đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện công tác 

đấu thầu mua sắm cây con giống, vật tư nông nghiệp theo quy định.  

c) Tình hình thực hiện Đề án dược liệu: Phối hợp với các huyện ĐăkGlei, 

TuMơ Rông, Kon Plong tuyên truyền và tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chăm sóc, 

bảo vệ vườn Đảng Sâm trồng năm 2020. Hiện nay các vườn Đảng Sâm đã sang 

chu kỳ phát triển năm thứ hai, các hộ đã làm cỏ, chăm sóc, sinh trưởng phát triển 

tương đối tốt. Đối với diện tích trồng mới năm 2021: Phối hợp với các huyện 

triển khai thực hiện kiểm tra các điều kiện về đất đai, hộ... theo danh sách đăng 

ký và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp trước khi huyện phê duyệt danh sách 

chính thức các hộ được hưởng thụ  tham gia Đề án.  

1.4. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ  sản: 

- Công tác quản lý chất lượng: Tiếp nhận và giải quyết 03 hồ sơ đề nghị 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Kết quả cấp 03 giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP. Tổ chức 02 lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ quản lý ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ NN và PTNT tại huyện Kon Plong, Kon Rẫy với 30 người tham gia. 

- Công tác giám sát an toàn thực phẩm nông thủy sản: Tiến hành lấy 96 

mẫu nông thủy sản giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sa Thầy, Kon 

Plông, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum nhằm cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn 

sự cố ATTP trước khi phân phối đến người tiêu dùng. Kết quả 76 mẫu đạt yêu 

cầu; 02 mẫu không đạt yêu cầu4, 18 mẫu hiện nay chưa có kết quả. Đơn vị đã xử 

lý mẫu không đạt theo quy định5. 

2. Lâm nghiệp: 

                                           
4 01 mẫu bắp cải (bắp sú) của HKD bà Nguyễn Thị Mai, địa chỉ: Thôn 1, TT. Đăk R’ve, huyện Kon Rẫy, Kon Tum (địa điểm kinh doanh: 

Tổ 3, TT. Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum) tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ và Carbamate; 01 mẫu ớt bột của HKD bà 
HKD bà Bùi Thị Liên, phát hiện độc tố vi nấm Ochratoxin A vượt ngưỡng cho phép 42,40/30,00µg/kg. 
5 Mẫu rau: Tiêu hủy 12kg bắp cải, đã báo cáo khắc phục và thực hiện ký cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn với UBND thị trấn Măng 

Đen; Mẫu ớt bột: phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ngọc Hồi phối hợp với UBND thị trấn Plei Kần tiêu hủy 03kg ớt bột, đã báo cáo khắc 
phục và thực hiện ký cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn với UBND thị trấn Plei Kần. 
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2.1. Công tác tuyên truyền: Trong tháng, thực hiện được 91 cuộc tuyên 

truyền trực tiếp với 4.198 lượt người tham gia; đăng 17 tin, bài trên Trang thông 

tin điện tử  của Chi cục Kiểm lâm(6); hỗ trợ Tổ chức FFI đóng 15 bảng truyền 

thông bảo vệ động vật hoang dã tại một số trụ sở UBND xã và nhà văn hóa thôn 

của Thị trấn Măng Đen, xã Hiếu, Măng Bút, Đăk Tăng, Măng Cành, huyện Kon 

Plông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật quý II/2021 và thực hiện Chuyên mục 

QLBVR số 2 năm 2021. 

2.2. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng: 
Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các Quy chế, Kế hoạch phối hợp đã ký 

kết liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. 

Phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh tình trạng khai thác gỗ trái phép, 

gỗ trôi sông, cất giấu gỗ tại các khu vực lòng hồ thủy điện Sê San thuộc khu vực 

giáp ranh huyện Ia H’Drai, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum và huyện Ia Grai và 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Trong tháng đã phối hợp tổ chức tuần tra, truy 

quét được 25 đợt với 215 lượt người tham gia.  

2.3. Công tác Bảo tồn thiên nhiên: Trong tháng, Chi cục Kiểm lâm đã 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi của ông Lê Anh Thái tại làng Xộp, 

xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum(7). Tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách động quản lý 

động vật hoang trên địa bàn quản lý trên cơ sở Kế hoạch của đơn vị xây dựng; 

hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia nuôi, trồng động thực vật trên 

địa bàn quản lý thực hiện đúng theo quy định của Nghị định 06/2019/NĐ-CP(8); 

đặc biệt trong việc ghi chép sổ theo dõi hoạt động nuôi, trồng và hoạt động sinh 

sản. Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc BQL VQG Chư 

Mom Ray thực hiện tái thả về môi trường tự nhiên 01 cá thể Khỉ đuôi lợn(9). 

2.4. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Tổ chức phân công trực 

PCCCR theo quy định; thông báo cấp dự báo cháy rừng; theo dõi, thực hiện 

công tác PCCCR trên địa bàn; xác minh điểm cháy, tiếp nhận và xử lý thông tin 

cháy rừng. Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình 

triển khai thực hiện Phương án PCCCR đã được phê duyệt đảm bảo hiệu quả. 

Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng(10).  

2.5. Công tác phát hiện và xử lý vi phạm: Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm 

nghiệp phát hiện trong tháng 5/2021: 24 vụ; khối lượng vi phạm 43,157 m3 gỗ; 

diện tích thiệt hại 1,685 ha. So với cùng kỳ tháng 4/2021, tổng số vụ vi phạm 

giảm 04 vụ (14%); khối lượng vi phạm tăng 11,706 m3 gỗ (37%); diện tích thiệt 

                                           
(6) Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện được 618 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 27.955 lượt người tham gia (Kiểm lâm 

thực hiện 439 cuộc/18.879 lượt người tham gia; chủ rừng thực hiện 179 cuộc/9.076 lượt người tham gia); đăng 90 tin, bài trên Trang thông tin 

điện tử của Chi cục Kiểm lâm; cấp phát 1.550 áp phích tuyên truyền và 2.150 tờ rơi tuyên truyền về công tác quản bảo vệ rừng, động vật hoang 

dã cho người dân. 
(7) Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 43 cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật rừng thông 

thường, trong đó: 29 cơ sở nuôi động vật hoang dã và 14 cơ sở trồng thực vật hoang dã. 
(8) Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi 

công ước quốc tế về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 
(9) Hiện nay, Trung tâm cứu hộ và phát triển sinh vật - BQL VQG Chư Mom Ray đang nuôi dưỡng, chăm sóc 13 cá thể (06 cá thể thuộc 

nhóm IB và 07 cá thể thuộc nhóm IIB); tiếp tục chăm sóc 134 loài Lan đã sưu tập với 2.149 cá thể thuộc nhóm IA, IIA và 1.800 cây Trắc 

(nhóm IIA) trên diện tích 9 ha. 
(10) Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy rừng với diện tích 26,64 ha rừng trồng (02 vụ tại thôn Kon Pia, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum; 01 vụ tại xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, thuộc 
lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô). Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh. 
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hại giảm 14,053 ha (89%)11. Số vụ vi phạm đã xử lý 26 vụ, trong đó: Xử lý hành 

chính 21 vụ, xử lý hình sự 01 vụ, xử lý khác 04 vụ. Tổng số tiền phải thu theo 

quyết định xử phạt: 371.000.000 (đã nộp: 30.000.000 đồng; chưa nộp: 

341.000.000 đồng). Tiền bán lâm sản, phương tiện do vi phạm sung công quỹ 

nhà nước: 108.500.000 đồng. Số vụ đang trong thời gian điều tra, xác minh, 

niêm yết xử lý là 49 vụ. 

2.6. Công tác sử dụng và phát triển rừng: Trong tháng, các đơn vị chủ 

rừng đã thực hiện: Khai thác gỗ rừng trồng 3.830,605 m3 (Công ty Nguyên liệu 

giấy Miền Nam, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy, Kon PLông); Khai 

thác tận dụng gỗ 410 m3 (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon PLông); Khai 

thác lâm sản ngoài gỗ: Nhựa Thông 9.140 kg (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Đăk Tô). 

3. Thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn: 

3.1. Công tác quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi: Theo dõi mực 

nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh để tham mưu điều tiết tích trữ nước đảm bảo 

phục vụ sản xuất. Hiện tại cơ bản vụ Đông xuân đã hoàn thành. Chuẩn bị vào 

mùa mưa, các hồ chứa đang thực hiện tích nước phục vụ sản xuất vụ Mùa năm 

2021; báo cáo thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa 

mưa, lũ năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi; xây dựng đề cương xây dựng 

định mức kinh tế -kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn:  

- Tình hình hạn hán (tính đến ngày 15/5/2021): 

+ Tổng diện tích cây trồng bị hạn, thiếu nước vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

là: 93,84 ha (bao gồm: 70,02 ha lúa; 23,82 ha cây công nghiệp (chủ yếu cây cà 

phê))12.  

+ Đối với nước sinh hoạt và giếng nước: Tổng số công trình nước sinh 

hoạt bị khô hạn là 03 công trình, số hộ dân bị ảnh hưởng 260 hộ (huyện Đăk 

Hà); Tổng số giếng nước bị khô hạn là 37 giếng, số hộ dân bị ảnh hưởng 171 hộ 

(huyện Đăk Hà: 19 giếng; hộ bị ảnh hưởng: 141 hộ; Sa Thầy: 18 giếng; hộ bị 

ảnh hưởng: 30 hộ). 

- Do ảnh hưởng của mưa giông kèm theo gió lốc đã làm: tốc mái, hư 

hỏng: 20 nhà (Trong đó: TP Kon Tum:12 nhà; Ngọc Hồi: 08 nhà).  

- Công tác thu Quỹ Phòng chống thiên tai: Đôn đốc các địa phương, cơ 

quan, đơn vị báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ PCTT năm 2020 và lập kế hoạch thu 

quỹ PCTT năm 2021. Tính đến ngày 15/05/2021 tồn Quỹ hiện có là 2,826 tỷ 

đồng. 

                                           
11 Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp phát hiện từ đầu năm 2021 đến nay: 107 vụ; khối lượng vi phạm 266,858 m3 gỗ; diện tích thiệt hại 

53,615 ha. So với cùng kỳ năm 2020, tổng số vụ vi phạm giảm 86 vụ (45%); khối lượng vi phạm giảm 399,508 m3 gỗ (60%); diện tích thiệt 

hại tăng 33,570 ha (167%). 
12 Trong đó: Diện tích lúa bị giảm năng xuất từ 30% - 50%: 54,22 ha (TP Kon Tum: 34,3 ha; Đăk Hà: 19,92ha); Diện tích lúa bị giảm năng 

xuất dưới 30%: 15,8 ha (huyện Đăk Tô: 10,85 ha; Sa Thầy: 4,95 ha); Diện tích cây công nghiệp (chủ yếu cây cà phê) bị giảm năng xuất từ  

30% -50%: 23,82 ha (TP Kon Tum 10,35ha; Đăk Hà; 13,47 ha); Đối với diện tích cây trồng do các công trình thủy lợi Ban Quản lý Khai thác 
các công trình thủy lợi tỉnh quản lý vẫn đảm bảo nước phục vụ tưới không xảy ra khô hạn. 
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4. Các chương trình mục tiêu quốc gia: 

4.1. Chương trình bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg: 
Tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về ổn 

định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử 

dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường (theo Quyết định 425/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và số liệu tổng hợp tình 

hình dân di cư tự do từ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

Phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành dự thảo “Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu 

số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh, tái định cư khi 

thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

4.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:  

- Tiếp tục đề xuất giải pháp chỉ đạo thực hiện đối với các xã mục tiêu 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Kiểm tra tình hình thực hiện và 

phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt danh mục ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2021 và kế hoạch thực hiện 

Chương trình OCOP năm 2021. 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện 

các nhiệm về chương trình xây dựng nông thôn mới theo Chỉ thị 06/CT-UBND 

ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh. 

- Kết quả đạt chuẩn bộ tiêu chí NTM đến tháng 5/2021: Đến nay đã có 28 

xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 07 xã đạt chuẩn từ 15 đến 18 tiêu chí, 40 xã đạt 

chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí, 02 xã đạt chuẩn từ 8 đến 9 tiêu chí. Số tiêu chí đạt 

chuẩn bình quân/ xã là 14,81 tiệu chí. Đã có 02 Thôn đạt chuẩn khu dân cư 

NTM kiễu mẫu, 05 thôn thuộc xã ĐBKK, biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn 

mới. 

4.3. Chương trình nước sinh hoạt và VSMT nông thôn:  

- Tổng hợp rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp đối ứng thực 

hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả (Giai đoạn 2021-2022). 

- Tổng hợp báo cáo hiệu suất công trình và cấp bù giá nước các công trình 

cấp nước nông thôn; cung cấp báo cáo phục vụ xây dựng “Đề án cấp nước sinh 

hoạt giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2045”. 

 - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp 

nước sinh hoạt cụm xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk 

Hà. 

- Chỉ đạo các Trạm cấp nước Trạm cấp nước xã Đăk La, huyện Đăk Hà; 

Trạm cấp nước cụm xã Diên Bình - Đăk Hring; Trạm cấp nước xã Ia Chim,xã 

Hòa Bình, xã Đăk Cấm - Tp. Kon Tum đảm bảo tốt công tác quản lý vận hành 

và bảo dưỡng công trình cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát nước nhằm đáp ứng tốt 

nhất về nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn.  
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5. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:    

- Thanh tra, kiểm tra hành chính: Chưa thực hiện, lý do: Hiện nay, Đoàn 

Kiểm toán đang thực hiện kiểm toán tại Sở theo Quyết định số 375/QĐ-KTNN 

ngày 16/3/2021 của Kiểm toán Nhà nước. 

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Chi cục Kiểm lâm đang tiếp tục triển 

khai 01 cuộc kiểm tra các cơ sở nuôi, nhốt động vật hoang dã; các chợ, tụ điểm; 

nhà hàng, quán ăn có kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 

Đang thực hiện. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra13 các cơ sở sản 

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

phẩm14; Kết quả15: Kiểm tra thẩm định 07 cơ sở trên địa bàn thành phố Kon Tum; 

có 07 cơ sở đạt loại loại B. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thanh tra 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 

trên địa bàn huyện Đăk Hà, Đăk Tô tỉnh Kon Tum. Kết quả: Tổng số 08 cơ sở 

được thanh tra tại huyện Đăk Hà (07 cá nhân, 01 tổ chức). Trong đó, đã phát 

hiện 02 cơ sở vi phạm quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt: 5.500.000 

đồng. Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS tổ chức 01 cuộc kiểm tra về chất 

lượng, ATTP nông thủy sản trong “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm”, 

kiểm tra 17 cơ sở sản xuất chế biến nông thủy sản, lấy 06 mẫu giò chả test 

nhanh các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, 03 mẫu cà phê gửi đơn vị phân tích 

chất lượng tại huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum. Kết quả 02 cơ sở xếp loại 

A16, 15 cơ sở xếp loại B17, 06 mẫu giò chả đạt yêu cầu, 03 mẫu cà phê gửi phòng 

thử nghiệm hiện chưa có kết quả. Chi cục Thuỷ lợi ban hành Quyết định số 

09/QĐ-CCTL ngày 29/4/2021 thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về công tác quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi do UBND huyện Đăk 

Hà quản lý.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2021 

1. Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản: 

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2021; tăng cường kiểm tra 

nắm bắt tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng; đề xuất, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, trừ kịp thời có hiệu quả cho các địa phương. 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng các loại giống cây trồng, xác 

định nhu cầu của từng loại giống để có kế hoạch chỉ đạo sản xuất, cung ứng đầy 

đủ và kịp thời. Thực hiện công tác giám sát việc tổ chức hội thảo phân bón trên 

địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ 

thuật gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng (cà phê, cao su,cây ăn quả, mắc 

ca, rau an toàn,…)  và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an 

toàn trong sản xuất nông nghiệp. 

                                           
13 Quyết định số 21/QĐ-CCCNTY ngày 29/3/2021 V/v thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định.  
14 Theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
15 Quyết định số 43/QĐ-CCCNTY ngày 05/5/2021 V/v công nhận kết quả thẩm định.  
16 Cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 
17 Cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP, vẫn còn một số sai lỗi nhưng chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn 
thực phẩm 
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- Phối hợp với các địa phương rà soát các diện tích đất ruộng thường 

xuyên thiếu nước tưới, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi sang cây trồng 

khác có hiệu quả hơn. 

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng giống năng suất và 

chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng cơ giới hoá, thực hiện 

các quy trình kỹ thuật tiên tiến, biện pháp thâm canh bền vững; giảm sử dụng 

các loại phân bón vô cơ, hoá chất bảo vệ thực vật; thực hiện tốt các hoạt động 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Liên hệ với Tập đoàn Lộc Trời, Công ty DOVECO, Hiệp hội Mắc ca 

Việt Nam và Công ty Đường Kon Tum xúc tiến triển khai các Dự án trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian tới. 

- Tiếp tục theo dõi tình hình nuôi trồng, khai thác thủy sản vụ nuôi 2021; xây 

dựng kế hoạch thực hiện chiến lược, chính sách và các dự án phát triển thuỷ sản trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Kiểm tra chuyên ngành đột xuất khi có thông tin phản ánh liên quan đến 

chất lượng, an toàn thực phẩm nông thủy sản. 

- Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản 

đặc biệt tại các địa phương đã và đang có các dịch bệnh nguy hiểm trên động vật 

như LMLM, dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ….; phát hiện sớm, báo cáo 

kịp thời, khoanh vùng, xử lý dứt điểm không để dịch bệnh lay lan diện rộng; tổ 

chức triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ đợt 1 cho đàn vật nuôi; tổ chức triển 

khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh động 

vật và thủy sản. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về các dịch 

bệnh nguy hiểm trên động vật như DTLCP, LMLM, viêm da nổi cục...; Hướng 

dẫn và vận động các hộ chăn nuôi chủ động triển khai thực hiện, áp dụng các 

biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

động vật trong chăn nuôi. 

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công 

tác quản lý đàn vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, tái đàn, tăng đàn, ổn định 

sản xuất trong chăn nuôi. 

- Thường xuyên tăng cường công tác phối hợp với các địa phương thông 

tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng tăng cường sử dụng nguồn thực phẩm từ 

gia cầm và các thực phẩm khác thay thế một phần thịt lợn; và đảm bảo chất 

lượng an toàn thực phẩm. 

- Tham mưu tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy 

về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, 

gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” 

2. Lâm nghiệp:   
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- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng.  

- Tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin, rà soát, xác định và xử 

lý các điểm nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm 

tra, truy quét đột xuất và thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp 

thời, dứt điểm các vụ vi phạm, không để tồn đọng, nhằm đảm bảo tính nghiêm 

minh của pháp luật đồng thời nâng cao tính răn đe trong cộng đồng.  

- Thực hiện tốt công tác tuyên tuyền; công tác phối hợp trong thực hiện 

nhiệm vụ QLBVR và QLLS theo các Quy chế, Kế hoạch phối hợp đã ký kết.  

- Triển khai các nội dung liên quan đến công tác PCCCR, chủ động các 

phương án ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. 

- Báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng năm 2021; tổ chức cấp phát 

cây giống cho các huyện, thành phố và các đơn vị đã đăng ký cây trồng phân tán 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng Đề án phát triển 

lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 

3. Thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn: 

- Tiếp tục tổ chức triển khai Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch 327/KH-UBND 

ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Kon Tum; thực hiện nhiệm vụ thiết kế mẫu hệ 

thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. 

- Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại 

của các địa phương, đơn vị, kịp thời thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xây 

dựng kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2021, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện. 

- Xây dựng Kế hoạch ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập 

lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên nhiên gây ra; Kế hoạch  

ứng  phó  thảm  họa  vỡ đê, đập hồ, thủy lợi; Kế hoạch ứng phó thảm họa hạn 

hán trên diện rộng. 

- Tổng hợp các công trình trọng điểm, xung yếu trên địa bàn tỉnh có nguy 

cơ rủi ro thiên tai cao trong năm 2021 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về Phòng chống thiên tai. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
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- Tiếp tục theo dõi việc quản lý vận hành hồ chứa thủy điện trên sông Sê 

San theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. 

4. Phát triển nông thôn:  

4.1. Chương trình bố trí sắp xếp dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án di dân bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai. 

- Tiếp tục đôn đốc Ủy ban nhân dân thanh phố Kon Tum sớm hoàn thiện 

Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành 

thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án 

trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch 

tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 và định 

hướng đến năm 2025. 

- Phối hợp huyện Sa Thầy và huyện Tu Mơ Rông theo dõi, hướng dẫn 

triển khai thực hiện các dự án bố trí dân cư ổn định dân di cư tự do đang thực 

hiện dở dang trên địa bàn. 

4.2. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới:  

- Tổ chức đi kiểm tra định kỳ, đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 

và chương trình OCOP trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Tổ chức thẩm định các tiêu chí nông thôn mới và đề xuất Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo đề nghị của các 

địa phương). Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá phân hạng sản 

phẩm thuộc Chương trình OCOP, kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm; kiện 

toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình OCOP. 

4.3. Chương trình nước sinh hoạt VSMT nông thôn:  

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 trên địa bàn tỉnh từ 

nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án cấp nước thuộc hợp phần 1 của Chương trình theo kế hoạch đã được phê 

duyệt. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành và bảo 

dưỡng công trình Trạm cấp nước xã Đăk La, huyện Đăk Hà; Trạm cấp nước 

cụm xã Diên Bình - Đăk Hring; Trạm cấp nước xã Ia Chim, xã Hòa Bình, xã 

Đăk Cấm - Tp. Kon Tum.   

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương kiểm tra công tác quản lý vận 

hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn nhằm chủ động tham mưu các 

cấp, ngành có giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán (nếu xảy ra) về việc sử 

dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. 

5. Công tác thanh tra chuyên ngành:  
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- Thanh tra Sở và các Chi cục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phê duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-SNN ngày 25/12/2020. 

- Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai kiểm tra hoạt động kinh doanh 

động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. 

- Chi cục Thuỷ lợi tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/QĐ-CCTL ngày 

29/4/2021 thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản 

lý, khai thác các công trình thuỷ lợi do UBND huyện Đăk Hà quản lý. 

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 5 và 

nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Kon Tum./. 
 

Nơi nhận:    
- Bộ NN và PTNT; 

- TT Tỉnh uỷ;  

- TT HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- ĐUCS Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc, Phó giám đốc Sở NN&PTNT; 

- Các đơn vị, Phòng CM trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT-KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Khanh 
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