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BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất nông nghiệp, trước, trong  

và sau Tết Nguyên đán Kỳ Hợi năm 2019 

 

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp 

- Cây lúa: 

+ Đã cung ứng 20,04 tấn lúa (Trong đó giống hỗ trợ 4,83 tấn, mua 15,2 tấn) 

+ Đã gieo được 200,4 /200,4ha đạt 100% kế hoạch; 

Tình hình lúa hiện nay phát triển bình thường, bà con nhân dân đang tập 

trung ra đồng dắm tỉa được 70% diện tích. 

- Cây lạc: Đã trỉa 16ha và làm đất  21/37 ha 

- Khoai: kế hoạch trồng 16,4ha 

- Đậu: Đang làm đất 1,5ha 

- Cây rau các loại: làm đất và gieo trỉa 25/25 ha, đạt 100%. 

2. Triển khai thực hiện Tết trồng cây gắn với phát động ra quân xây 

dựng Nông thôn mới 

Đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2019  tổ chức ra quân trồng cây 5/5 thôn, 

trạm y tế, UBND xã, các trường học: 

Số lượng cây đã trồng: 24.420 cây, trong đó cây lâm nghiệp 500 cây, 23.960 

cây bóng mát và chuỗi ngọc. 

- Khối lượng ra quân xây dựng nông thôn mới: Ban chỉ đạo, tiểu ban xây 

dựng NTM 05 thôn, 02 trường học và trạm y tế đã triển khai tổng dọn vệ sinh môi 

trường, phát quang đường làng ngõ xóm, trồng cây bổ sung các tuyến đường. 

3. Về thủy sản 

Hiện nay các vừng nuôi trồng đang tiến hành tận thu các sản phảm và cải tạo 

chuẩn bị cho vụ nuôi tổng diện tích theo kế hoạch là 81ha. 

Dự án nâng cấp khu nuôi trồng thủy sản sau thời gian nghĩ tết đã tiến hành 

thi công tiếp. 

4. Về thực hiện kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Tình hình dịch bệnh vật nuôi; công tác tuyên truyền, triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh: Các hộ tuân thủ  lịch tiêm phòng , chăm sóc vật nuôi 

chu  đáo nên tổng đàn gia súc gia cầm không có dịch bệnh xẩy ra. 

- Công tác quản lý giết mổ động vật:  



+ Số hộ giết mổ gia súc chấp hành vào giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung 

không có; 

+ Công tác quản lý thị trường buôn bán sản phẩm gia súc, gia cầm: số lượt 

kiểm tra 06; số vụ xử lý vi phạm 0 ; Kế hoạch thực hiện trước, trong, và sau tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 

Tổ chức tuần tra , giám sát địa bàn và các cơ sở giết mổ, để ngăn chặn và xử 

lý kịp thời. 

5. Về thủy lợi 

Khối lượng nạo vé kênh mương 18.844 m dài đảm bảo cấp nước cho các 

cánh đồng, hiện tại đã và đang cấp cho 3/5 thôn. 

II. Kế hoạch chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tháng 2/2019 

1. Về sản xuất nông nghiệp: Thông báo cho bà con nhân dân thường xuyên 

kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, dắm tỉa, chăm bón 

lúa vụ Xuân năm 2019 và trông các loại rau màu, trỉa lạc, trồng khoai hết diện tích. 

2. Về nông thôn mới: Tiếp tục triển khai xây dựng 03 khu dân cư kiểu mẫu 

ở thôn Bắc Hải, Bắc Sơn Hải và Trung Hải, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp, 

nhà ở trong khu dân cư. 

Huy động nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh, trồng bổ sung cây xanh ở các 

trục đường và các tuyến đường kiểu mẫu. 

 Nơi nhận: 
- Phòng NN&PTNT; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu ; 

- Gửi điện tử./.  
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