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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho sản xuất nông nghiệp  

ứng phó với dịch Covid-19 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19. UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch triển khai, thực hiện với những nội dung, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, 

lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, hạn chế tối 

đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến sản xuất. 

Quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao tại các 

Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương như: Công văn số 79- CV/TW ngày 

30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT- TTg ngày 

28/01/2020 ngày 20/3/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 25/02/2020; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 và các công 

điện của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện quyết liệt các giải pháp, phòng, 

chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai: Chỉ thị số 60/CT- UBND ngày 9/3/2020; Chỉ thị số 

05/CT- UBND ngày 20/3/2020; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/01/2020,… 

đảm bảo triển khai kịp thời và hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. 

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 với 

mục tiêu "Đẩy mạnh sản xuất đảm bảo kế hoạch và cung cấp đủ nông sản cho 

thị trường"; tập trung, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, không để lây lan, đẩy 

mạnh tái đàn, giảm giá thịt lợn; chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất chế biến 

và tiêu thụ nông sản khi hết dịch. 

Đảm bảo giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy 

sản đạt trên 55 triệu đồng/ha; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, dự kiến kết quả đạt được gắn với trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện Kế 
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hoạch; yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong quá trình thực 

hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 

số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc phát sinh. 

- Chủ động phát triển sản xuất, trước hết ưu tiên đảm bảo nhu cầu tiêu thụ 

trong huyện và mở rộng ra thị trường trong nước. Việc triển khai thực hiện kế 

hoạch đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả. 

- Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa chống dịch, vừa phát triển 

kinh tế xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang 

bùng phát, lan rộng. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Một số dự báo chính 

Thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, chưa dự 

báo được thời điểm kết thúc; Ngày 11/3/2020 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

chính thức công bố căn bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới 

của vi-rút corona gây ra là “đại dịch toàn cầu”; hiện nay dịch bệnh có nguy cơ 

tiếp tục lan rộng tại nhiều Quốc gia cũng như ở Việt Nam. Bên cạnh đó, ngành 

Nông nghiệp huyện còn phải đối mặt với những tác động tiêu cực của dịch bệnh 

gây ra mà còn phải đối mặt với những thách thức của thời tiết, khí hậu cực đoan 

như: giông lốc, mưa đá trong tháng 3 (ngày 17/3 và ngày 25/3) nguy cơ dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn rất cao, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và 

cúm gia cầm. Nhiệm vụ của ngành nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay rất nặng 

nề, không chỉ vượt qua những khó khăn thách thức, mà còn phải tiếp tục phát 

triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 

nhà nước giao. Do vậy, trong thời gian tới ngành Nông nghiệp cần tập trung vào 

thực hiện một số nội dung sau: 

2. Các nhiệm vụ cụ thể 

Những tháng còn lại của năm 2020, ngành nông nghiệp cần tập trung triển 

khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đạt được các mục tiêu kế 

hoạch đã đặt ra, cụ thể: 

 2.1. Trồng trọt 

Sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa, để vừa đảm bảo an ninh lương 

thực, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân; tiếp tục 

hướng dẫn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác có thị 

trường tiêu thụ và thu nhập cao hơn, trọng tâm là chuyển sang trồng rau đậu, cây 

ăn quả và nuôi trồng thủy sản. 

(1). Về cây lương thực: Dự kiến diện tích lúa cả năm ước đạt 3.145 ha, 

năng suất bình quân ước đạt 53,1 tạ/ha, tăng 2,5 tạ so với năm 2019, sản lượng 

ước đạt 16.690 tấn, tăng 1.054 tấn so năm 2019; cây ngô diện tích cả năm ước 

đạt 5.030 ha, năng suất bình quân ước đạt 41,11 tạ/ha, tăng 1,08 tạ so với năm 

2019, sản lượng ước đạt 21.060 tấn. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 

37.750 tấn bằng 100% KH. 

Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật thâm canh vào sản xuất lương thực 
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để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế: Diện tích cánh đồng một giống trên 250 

ha; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống lúa có chất lượng và giá trị kinh tế cao; 

trong đó: giống mới đạt 98,6%, các giống khác đạt 1,4%. Trồng ngô mật độ cao 

trên 500ha, cơ cấu giống lai đạt trên 83%, giống khác đạt 17%. 

(2).  Sản xuất nong nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Duy trì, thúc đẩy và 

nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu 

đến hết năm 2020,  đạt 590,6ha (Bao gồm: rau 35ha; hoa 13ha; dược liệu 100 

ha; cây ăn quả ôn đới 20ha; chè 422,6ha) giá trị sản phẩm bình quân đạt 250 

triệu đồng/ha/năm. Sản xuất theo hướng ứng dụng một phần công nghệ cao đạt 

trên 692,4ha (trong đó 250ha cánh đồng một giống, ứng dụng canh tác lúa cải 

tiến SRI; 150ha rau; 60ha cây ăn quả ôn đới và 232,4ha chè). 

(3). Phát triển sản xuất các cây trồng khác 

Cây chè: Diện tích chè tuyết shan 655ha và dự kiến thực hiện trồng mới 

khoảng 70 chè olong (năm 2019: 2ha; năm 2020 dự kiến: 68ha) đưa diện tích 

chè toàn huyện 725ha. Do tập trung chỉ đạo chăm sóc, thâm canh diện tích chè 

hiện có nên năng suất, sản lượng đều tăng. Năng suất chè ước đạt 50 tạ/ha, sản 

lượng chè búp tươi ước đạt 3.600 tấn. 

Cây dược liệu: Đến hết năm 2020 toàn huyện thực hiện 100ha cây dược 

liệu. Tuy nhiên để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất 

cây dược liệu, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát mở rộng vùng 

quy hoạch trồng dược liệu để đề nghị tỉnh quy hoạch mở rộng thêm 5xã (từ 7 xã 

lên 12 xã). 

Sản xuất rau các loại: Mở rộng thêm diện tích trồng rau xanh với quy mô 

khoảng 100ha, phấn đấu tổng diện tích thực hiện cả năm 2020 đạt 800ha, trong 

đó vụ xuân 300ha, vụ Đông 350ha, sản lượng trên 8.000 tấn. 

2.2. Chăn nuôi 

Tập trung phát triển chăn nuôi, tái đàn phát triển sản xuất. Tiếp tục thực 

hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia 

cầm; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn lợn , khôi phục đàn lợn nhằm ổn định 

thị trường.  

Triển khai có hiệu quả và đảm bảo các nội dung trong Kế hoạch số 

11/KH-UBND ngày 16/1/2020 của UBND huyện về việc chủ động phòng, 

chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm huyện Bắc Hà năm 2020. 

2.3. Lâm nghiệp 

Phấn đấu trồng rừng đạt 1.190 ha; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 300ha; 

Bảo vệ tốt toàn bộ 18.154 ha diện tích rừng hiện có, trong đó kế hoạch tỉnh giao 

là 18.154ha; Phấn đấu nâng độ che chủ rừng hết năm 2020 đạt 41%. 

2.4. Phát triển nông thôn và Nông thôn mới 
Tiếp tục duy trì số lượng và chất lượng các HTX đang hoạt động hiệu 

quả; tuyên truyền, vận động thành lập mới 02 HTX nông nghiệp đảm bảo hoạt 

động hiệu quả theo Luật HTX 2012; luỹ kế có 19 HTX nông nghiệp hoạt động 

hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, phấn đấu hết năm 2020 có 4 

đến 5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 

Phấn đấu trong năm 2020, toàn huyện có thêm 2 xã hoàn thành xã nông 
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thôn mới. Bình quân số tiêu chí hoàn thành/xã tăng lên 15 tiêu chí/xã, mỗi xã 

tăng bình quân tiêu chí/xã từ 1,5 - 2 tiêu chí. 

III. Các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới 

Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 với 

mục tiêu: (1) Đẩy mạnh sản xuất đảm bảo kế hoạch và cung cấp đủ nông sản 

cho thị trường; (2) Tập trung, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, không để lây 

lan, đẩy mạnh tái đàn, giảm giá thịt lợn; (3) Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản 

xuất và tiêu thụ nông sản khi hết dịch. Trong thời gian tới cần thực hiện một số 

nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

1. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, dịch bệnh, tăng cường kiểm tra 

đồng ruộng để phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại, chăm sóc đúng quy trình kỹ 

thuật để đảm bảo sản xuất vụ Xuân đạt kết quả cao; chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện về giống, phân bón cho sản xuất vụ Mùa đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

Tăng cường chỉ đạo mở rộng sản xuất các loại cây trồng khác đảm bảo đạt và 

vượt kế hoạch giao về diện tích, năng suất, sản lượng. Mở rộng diện tích trồng 

rau xanh với quy mô khoảng 100ha nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong và 

ngoài huyện. 

2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo vùng đẩy mạnh tiến 

độ và quy mô tái đàn; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng tăng chăn nuôi đại 

gia súc, điều chỉnh giảm mức tăng trưởng về đầu con gia cầm; tiếp tục tập trung 

phát triển nuôi trồng thủy sản; kiểm soát tốt chất lượng con giống, sản phẩm 

giống trong sản xuất. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống 

dịch cúm gia cầm và dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ rừng, trồng rừng xã 

hội hóa; hướng dẫn nhân dân chủ động trồng rừng khi điều kiện thời tiết thuận 

lợi, phấn đấu vùng thấp kết thúc trồng trước ngày 30/11. Tiếp tục chỉ đạo tốt 

nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tận gốc và hướng dẫn nhân dân các biện pháp 

PCCCR; ngăn chặn tình trạng đốt nương, phá rừng làm nương rẫy và việc khai 

thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.  

4. Tăng cường quản lý giống vật tư, phân bón, thuốc BVTV, quản lý việc 

sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp.  

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư các chương 

trình, dự án, đảm bảo giải ngân đạt 100% KH giao. 

6. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành Nông 

nghiệp và PTNT; triển khai các chương trình MTQG đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, chủ động 

xây dựng các phương án sản xuất nông nghiệp ứng phó với dịch bệnh. Tham gia 

khai báo y tế toàn dân; phun thuốc khử trùng, vệ sinh khu vực cơ quan đơn vị, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong điều kiện dịch Covid-19 trong thực thi 

nhiệm vụ. 

7. UBND các xã, thị trấn cần tích cực hơn nữa, quyết liệt chỉ đạo chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng, liên kết phát triển sản xuất bền vững; phát huy được vai 

trò người đứng đầu; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập huấn, đào tạo 

nghề cho nông dân; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn từ sản xuất đến tiêu 

thụ, để gia tăng giá trị thu nhập/đơn vị canh tác. 
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 

05/CT-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch này theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, 

báo cáo UBND huyện để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai, thực hiện. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch cụ thể ứng phó với dịch 

Covid -19 của xã, thị trấn; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân 

dân về sản xuất nông nghiệp. 

- Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Phòng NN&PTNT,  Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật 

nuôi để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tổ 

chức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân; khuyến khích các 

doanh nghiệp đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch. 

- Chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh 

và bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo 

cáo kết quả thực hiện về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

3. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn định kỳ trước 

ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng 

NN&PTNT huyện) tổng hợp, báo cáo UBND huyện, đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cho sản 

xuất nông nghiệp ứng phó với dịch Covid-19 của UBND huyện Bắc Hà, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.HU, HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

                            

Chu Thị Dương 
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