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BÁO CÁO 
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Nông nghiệp và PTNT 

 

Thực hiện Quy định chế độ báo cáo phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

19/4/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 1010/SKH-THQH ngày 10/5/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, cập nhật số liệu về tình hình kinh tế- 

xã hội năm 2021 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý II/2022. Sở Nông 

nghiệp và PTNT báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 bao gồm các nội dung như sau: 

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH 

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp. Đây là năm mang tính tạo đà cho sự tăng tốc thực hiện các mục tiêu của 

giai đoạn 2021-2025: Quy mô kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục mở rộng 

và được xác định giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế nội tỉnh; tốc độ tăng trưởng 

khá; cơ cấu kinh tế đảm bảo theo định hướng; sản xuất nông nghiệp đang chuyển 

theo hướng chất lượng thông qua việc triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành; ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, một phần công nghệ cao, tiêu 

chuẩn chất lượng trong các khâu sản xuất, thu hoạch và chế biến nhằm nâng cao 

giá trị gia tăng;…  

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít khó khăn, thách 

thức như: Sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa đáp 

ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và tiêu chuẩn cao 

từ thị trường quốc tế; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ nên ảnh hưởng đến đầu tư, 

thu hút và phát triển của ngành; tình hình dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, 

thời tiết diễn biến phức tạp,… tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống, ảnh 

hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế của ngành. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh năm 2022 được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao; Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

được giao để chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể như: Giao nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022 thuộc Chương trình công tác của UBND tỉnh tại Quyết định số 

51/QĐ-SNN ngày 18/2/2022 và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 

2022 của ngành nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 79/QĐ-SNN ngày 

01/3/2022; Giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các đơn vị sử dụng 

ngân sách trực thuộc Sở tại Quyết định số 784/QĐ-SNN ngày 14/01/2022 và 
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điều chỉnh tại Quyết định số 87/QĐ-SNN, ngày 10/3/2022, về việc điều chỉnh và 

bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022…đồng thời, đã chủ động 

phối hợp, hướng dẫn các địa phương hoàn thành tiến độ gieo trồng, thu hoạch 

các vụ trong 6 tháng đầu năm; tiến độ xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi 

phục vụ sản xuất nông nghiệp được đẩy nhanh góp phần đảm bảo tưới; công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện quyết liệt, có sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị, nhận thức vai trò của rừng được nâng cao, các vụ vi 

phạm đến rừng chủ yếu nhỏ lẻ được xác minh xử lý nghiêm theo quy định; 

công tác quản lý vật tư nông nghiệp, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm được 

chú trọng thực hiện; chương trình “mỗi xã một sản phẩm” phát triển nhiều sản 

phẩm được chứng nhận, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc; chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến về chất lượng và được người 

dân tích cực tham gia; thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm khảo sát, lập dự án 

đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp... 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hộ chủ yếu 

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Nông nghiệp và PTN với sự quyết liệt, nỗ 

lực trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT, tình hình thực hiện 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành Nông nghiệp và PTNT trong 6 tháng đầu 

năm đạt được một số kết quả nổi bật như: (1) Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu 

cầu tưới ước đạt 81,27%/KH 82%, dự kiến đến hết năm 2022 hoàn thành KH. 

(2) Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 91,5%/KH 92%, dự 

kiến đến hết năm 2022 hoàn thành KH đề ra. (3) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 

38,15%/KH 38,5%. Tình hình công  tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển 

biến tích cực, tình trạng vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm so với 

cùng kỳ năm 2021, cụ thể về phá rừng trái pháp luật (tính đến ngày 31/5/2021) 

lực lượng Kiểm lâm phối hợp chủ rừng và các đơn vị liên quan kiểm tra, phát 

hiện và lập biên bản xử lý 187 vụ1 với diện tích rừng bị thiệt hại 39,7299 ha 

rừng2, so cùng kỳ năm ngoái, giảm 6,5% tương đương giảm 13 vụ; giảm 22,2% 

tương đương giảm 11,3273 ha diện tích rừng bị thiệt hại. (4) Tham mưu UBND 

tỉnh: Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022” 

(Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/2/2022) và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 (Kế hoạch số 

222/KH-UBND ngày 05/5/2022); Kết quả đã trồng được 105.667 cây phân tán 

trên toàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/8/2021 của 

Tỉnh ủy (Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 24/5/2022). (5) Xây dựng Nông 

thôn mới: toàn tỉnh có 35/60 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 58,3%; có 7/8 huyện, 

thành phố có xã đạt chuẩn NTM (chỉ còn huyện Tuy Đức đang trắng xã NTM); 

bình quân mỗi xã đạt 16,42 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; 

                                           
1 Trong đó: Số vụ phá rừng có thời gian phá trong năm 2021: 19 vụ, diện tích rừng bị phá 4,1141 ha; Số vụ phá rừng năm 2022: 165 vụ, diện 
tích rừng bị phá 34,9814 ha 

2 Phá rừng xảy ra trên địa bàn các huyện: Đắk G’long (121 vụ/27,0877 ha); Đắk Song (22 vụ/3,543 ha); Tuy Đức (21 vụ/2,0603 ha);  Krông 

Nô (10 vụ/4,1069 ha); Cư Jút (01 vụ/0,33 ha); thành phố Gia Nghĩa (12 vụ/2,602 ha). 
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chưa có xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; có thành phố Gia Nghĩa 

được Hội đồng thẩm định NTM Trung ương thẩm định, bỏ phiếu công nhận 

(đang trình hồ sơ lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định); có 2/7 

huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM: huyện Đắk R'lấp và huyện Cư Jút. (6) 

Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông 

đến năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và 

nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí 

hậu gắn với thị trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Triển khai 

thực hiện Chiến lược, Đề án phát triển chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh; Xây 

dựng Đề án phát triển cây ăn quả, rau và hoa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai 

đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát triển chuỗi giá trị 

ngành hàng: Cà phê, Bơ, Sầu riêng, Khoai lang theo hướng liên kết chuỗi giá trị, 

đảm bảo phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành hàng nông nghiệp và liên kết 

vùng khu vực Tây Nguyên. (7) Tiếp tục hướng dẫn các địa phương  hồ sơ, thủ 

tục  để công nhận vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Cà phê Nam 

Bình, Đắk Song; Cà phê Nam Nung, Ngô Đức Xuyên, Krông Nô) và kiểm tra 

tình hình sản xuất, tiêu thụ tại vùng xoài Đắk Gằn, huyện Đắk Mil vào ngày 

11/5/2022 để có hướng hỗ trợ. (8) Kết quả đến 31/5/2022 đã giải ngân 34.416 

triệu đồng đạt 39,06% kế hoạch (trong đó: Dự án chuyển tiếp: giải ngân 33.498 

triệu đồng, đạt 40,31% kế hoạch; Dự án khởi công mới: giải ngân 918 triệu 

đồng, đạt 18,35% kế hoạch) 

2. Kết quả thực hiện theo các lĩnh vực 

2.1. Phát triển nông nghiệp 

a) Trồng trọt 

- Đối với cây hằng năm, cụ thể tình hình sản xuất các vụ như sau: i)Vụ 

Đông Xuân 2021-2022: Gieo trồng vụ Đông Xuân đã kết thúc, tổng diện tích 

toàn tỉnh đạt 10.318,6 ha GT/10.192,2 ha KH (đạt 101,2%), nhiều hơn cùng kỳ 

năm trước 13 ha (năm trước đạt 10.305,6 ha). Hiện nay đang tiếp tục thu hoạch 

Đông Xuân, đến nay tiến độ thu hoạch trên địa bàn tỉnh đạt 9.683,6 ha 

TH/10.318,6 ha GT (đạt 93,8%), tăng 56,4 ha so với tuần trước và nhanh hơn 

cùng kỳ năm trước 518,1 ha (năm trước đạt 9.165,5 ha); ii) Vụ Hè Thu 2022: 

Đến nay tại một số địa phương đã có mưa đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ 

Hè Thu 2022, đến nay đạt 24.902 ha GT/61.678 ha KH (40,37%), nhanh hơn 

cùng kì năm trước 35 ha (năm trước đạt 24.867ha)(phụ lục I, II kèm theo). 

- Đối với cây lâu năm đến thời điểm hiện nay chưa có sự biến động do 

mới bắt đầu vào mùa mưa; tình hình sinh trưởng và phát triển ổn định. 

- Dịch hại trên cây trồng: Nhìn chung dịch hại trên các loại cây trồng 

trong 6 tháng đầu năm diễn biến bình thường, một số loại sâu3, bệnh gây hại rải 

rác, tỷ lệ bệnh hại thấp. Diện tích tiêu nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm khoảng 

14 ha, trong đó nhiễm trung bình và nhẹ 10 ha. Nông dân đang xử lý, vệ sinh 

                                           
3 Cuối tháng 01 tại huyện Tuy Đức sâu róm xuất hiện gây hại khoảng 30 ha, Sở Nông nghiệp đã phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn 

nông dân các biện pháp phòng trừ 
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vườn để chuyển đổi sang cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn (chủ yếu ở 

huyện Đắk Song là nơi có diện tích hồ tiêu lớn nhất tỉnh). 

b) Chăn nuôi, thú y 

- Tính đến tháng 05/2022, tổng đàn lợn 353.000 con (đạt 88,35% KH) với 

279 cơ sở chăn nuôi heo quy mô trang trại4; tổng đàn bò 27.101 con (đạt 87,42% 

KH) và tổng đàn trâu có 3.500 con (đạt 70% KH) với 73 cơ sở chăn nuôi quy 

mô trang trại (quy mô từ 15 đến 60 con); tổng đàn gia cầm có 2,268 triệu con 

(đạt 81,02 % KH) với 41 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại; Tổng đàn dê 40.054 

con (đạt 74% so với KH). 

- Tình hình dịch bệnh: Bệnh dịch tả lợn Châu phi: Tính đến 31/05/2022, 

trên địa bàn tỉnh dịch bệnh đã xảy ra tại 06 huyện, thành phố với tổng số lợn 

mắc bệnh và tiêu hủy là 957con/60.288kg/26hộ/15thôn/12 xã, phường5; hiện có 

04 xã, phường thuộc 03 huyện, Thành phố6 dịch bệnh chưa qua 21 ngày. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh: i) Tổ chức giám sát dịch bệnh gia súc, 

gia cầm: Lấy 12 mẫu gộp (tương ứng 60 mẫu đơn) xét nghiệm đánh giá lưu 

hành vi rút Cúm gia cầm tại một số chợ trên địa bàn các huyện, thành phố Gia 

Nghĩa. Kết quả không có mẫu nào dương tính với virut cúm A H5N1, H5N8; ii) 

Tiêm phòng: Cấp phát 32.450 liều vắc xin cho các huyện, thành phố triển khai 

tiêm phòng theo Kế hoạch của UBND tỉnh7; iii) Công tác vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng: Phân bổ hóa chất cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện 02 đợt 

tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên toàn tỉnh và phục vụ 

công tác chống dịch tại các huyện, thành phố. Tổng số hóa chất đã sử dụng: 

4.500 lít hóa chất; iv) Thông tin tuyên truyền: Đã cấp phát 120 sổ tay về phòng, 

chống bệnh Lở mồm long móng; 5.000 tờ rơi để các huyện, thành phố tuyên 

truyền phòng, chống bệnh Dại, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi và 

Cúm gia cầm cho người dân biết, thực hiện.  

c) Về thuỷ sản:  

- Tính đến 31/5/2022, Tổng diện tích nuôi trồng đạt 1.900 ha/1.950ha (đạt 

97,4% KH; Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4.200/8.061 tấn KH (đạt 52,01%); 

trong đó trong đó sản lượng từ nuôi trồng thủy sản: 3.750 tấn và khai thác thủy 

sản đạt 450 tấn). 

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Giống thủy sản đã ương nuôi 

03 loại giống thủy sản bao gồm cá trắm cỏ, cá chép, cá rô phi với sản lượng đạt 

khoảng 700.000 con cá giống tương đương với sản lượng cá lên giống khoảng 

                                           
4 173 trang trại quy mô nhỏ (từ 50 con - dưới 150 con); 90 trang trại quy mô vừa (từ 150 con - dưới 1.500 con) và 16 trang trại quy mô lớn 

(từ 1.500 con trở lên) 
5 Huyện Krông Nô 07 con/600kg/02 hộ/02 thôn/02 xã; huyện Đắk Mil là 90con/4.628kg/09hộ/06thôn/05xã ; Huyện Cư Jút 57 con/ 

2660kg/01 hộ/01 thôn/01 xã; Huyện Đắk R’Lấp là 325 con/ 14.688 kg/01 hộ/01 thôn/01 xã; Huyện Đắk Song 

303con/32.184kg/12hộ/04thôn/02xã; TP Gia Nghĩa là 175 con/5.528kg/01hộ/01 thôn/01 xã. 
6 xã Thuận An, huyện Đắk Mil; xã Nam Njang, xã Trường Xuân huyện Đắk Song và phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa 
7 bao gồm: 22.300 liều Vắc xin Lở mồm long móng và 10.000 liều vắc xin Dại (từ nguồn hỗ trợ của trung ương) để các huyện, thành phố 

triển khai tiêm phòng trên địa bàn tỉnh. Đến nay các huyện, thành phố đã và đang triển khai tiêm phòng, cụ thể kết quả tiêm phòng: (i) Đã 
tiêm được 9.625/10.000 liều vắc xin; vắc xin Dại cho đàn chó, mèo từ nguồn hỗ trợ của Trung ương: (ii) Đã tiêm được 19.395 liều/22.450 

liều vắc xin Lở mồm long móng đợt 1/2022, đạt 86% so với kế hoạch. Hiện các huyện, thành phố đang tiếp tục triển khai rà soát, tiêm bổ 

sung. 
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12.400kg – 13.760kg8. Xuất bán 3.304kg cá giống các loại. cụ thể: cá trắm cỏ 

1.927kg, cá chép 406kg, cá rô phi 971kg đạt 26,64% KH sản xuất năm 2022. 

d) Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thương mại, chế biến: Thực 

hiện 02 đợt lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm nông sản, thủy sản 

(dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Tháng hành động ATTP)  tại các huyện, 

thành phố Gia Nghĩa với tổng số mẫu giám sát là 298 mẫu (gồm 278 mẫu test 

nhanh và 20 mẫu phân tích). Kết quả 278 mẫu test nhanh có 06 mẫu dương tính 

với thuốc thử9; 20 mẫu phân tích (gồm các mẫu dương tính nêu trên và một số 

mẫu lấy ngẫu nhiên) có 02 mẫu chả chiên tồn dư chất hàn the10, không đảm bảo 

an toàn thực phẩm. Các mẫu vi phạm, Sở Nông nghiệp đã thực hiện truy xuất 

nguồn gốc và phối hợp chính quyền địa phương hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng 

quy định. 

e) Công tác kiểm dịch 

- Kiểm dịch thực vật: Từ đầu năm đến nay, tại hai cửa khẩu Đăk Peur và 

Bu Prăng đã kiểm tra, kiểm soát và làm thủ tục cấp được 05 lô hàng nhập khẩu, 

tổng khối lượng là: 1.950 tấn nông sản (sắn tươi)11;  

- Kiểm dịch động vật: Kiểm dịch xuất tỉnh: Thịt lợn 86.714 kg; Lợn nuôi 

87.429 con; Lợn giết thịt 137.529 con; Gà nuôi 20 con; Gà giết thịt 307.300 con; 

Vịt giết thịt 243.923 con; Dê nuôi 22 con; Chó cảnh 01 con; Kiểm dịch nhập 

tỉnh: Bò giết thịt 330 con; Bò nuôi 80 con; Lợn nuôi 180.102 con; Lợn giết thịt 

3.031 con; Gà nuôi 665.520 con; Gà giết thịt 40.700 con; Vịt nuôi 144.334 con; 

Dê nuôi 20 con. 

g) Khuyến nông  

- Tổ chức 38/39 lớp tập huấn cho nông dân, tổng số lượt người tham gia: 

1.140 lượt người, trong đó: dân tộc thiểu số: 577 người, chiếm 50,6%. Nội dung 

tập huấn: Kỹ thuật tái canh, ghép cải tạo cà phê; sản xuất cà phê theo chuỗi giá 

trị, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cho cây sầu riêng, kỹ thuật nuôi gà an toàn 

sinh học… 

- Triển khai thực hiện 04 mô hình12 với kinh phí khoảng 740 triệu đồng 

thuộc Chương trình Khuyến nông cấp tỉnh năm 2022. Tiếp tục triển khai mô 

hình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi 

                                           
8 cụ thể: Cá trắm cỏ 300.00.000 con tương đương sản lượng lên giống khoảng 8.400kg – 8.960kg, cá chép 100.000 con tương đương sản 

lượng cá lên giống khoảng 1.000kg – 1.200kg, cá rô phi 300.000 con giống tương đương với sản lượng cá lên giống khoảng 3.000kg –
3.600kg. 
9 01 mẫu thịt gà dương tính với kháng sinh cấm Chloramphenicol; 01 mẫu gà dương tính với nhóm Quinolone; 02 mẫu chả chiên dương tính 

với hàn the, 01 mẫu rau và 02 mẫu trái cây dương tính với dư lượng thuốc trừ sâu 
10(hàn the là phụ gia nằm ngoài danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng)  lần lượt của các mẫu là 7.012,90 mg/kg (mẫu này được 

test nhanh phát hiện dương tính với hàn the tại quầy bán thịt lợn, giò chả của bà Trần Thị Lan; địa chỉ: Thôn 4, xã Đắk N'Drót, huyện Đắk 

Mil) và 113,60 mg/kg (mẫu này được lấy ngẫu nhiên tại quầy bán giò chả bà Võ Thị Thúy Linh; địa chỉ: Thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, 
huyện Đắk Mil)  
11 Trong đó Đắk Puer 04 lô/1.700 tấn, Bu Prâng 01 lô/250 tấn. 
12 Gồm: i) Mô hình chuỗi liên kết sản xuất rau xanh (cải thảo) được cấp giấy chứng nhận VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm: Địa điểm triển 
khai: Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, quy mô: 18 ha, thời gian triển khai 05 tháng, dự kiến có 30 hộ tham gia thực hiện mô hình. ii) Mô 

hình thâm canh lúa thuần (Nàng hoa 9): Địa điểm triển khai: xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút, quy mô: 12 ha, thời gian thực hiện: 05 tháng, số 

hộ tham gia: 40 hộ.  iii) Mô hình nuôi gà lai chọi thương phẩm an toàn sinh học: Địa điểm triển khai: xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, quy mô: 
1.200 con, thời gian triển khai: 04 tháng, số hộ tham gia: 12 hộ. iiii) Mô hình tái canh cà phê bền vững thích ứng biến đổi khí hậu: Địa điểm 

triển khai: xã Đắk Rmoan, Đắk Nia, Tp Gia Nghĩa; xã Nhân Cơ, Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, thời gian triển khai: 09 tháng, quy mô: 2 ha, 

số hộ tham gia: 4 hộ. 
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giá trị13; Mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển vùng 

nguyên liệu với liên kết tiêu thụ tại một số tỉnh Tây Nguyên14 thuộc chương 

trình Khuyến nông Quốc gia. 

h) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

- Thu hút đâu tư: Tham gia thẩm định 03 hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 

các dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao15, có 03 Nhà đầu tư 

chấm dứt hoạt động thực hiện dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao16.   

- Hiện trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có 04 Nhà đầu tư 

thực hiện dự án trong đó có 02 Nhà đầu tư đã được UBND chấp thuận chủ 

trương đầu tư17, 02 Nhà đầu tư (thực hiện dự án từ năm 2014)18 đang hoàn thiện 

hồ sơ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. 

2.2. Lâm nghiệp 

a) Quản lý, bảo vệ rừng 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của nhà 

nước về bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức19. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 (số liệu tính đến ngày 31/5/2022), lực 

lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện và lập 

biên bản xử lý 242 vụ vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý 

lâm sản20. So cùng kỳ năm ngoái thì tổng số vụ vi phạm ít hơn 70 vụ (giảm 

22,4%) (6 tháng đầu năm 2021 xảy ra 312 vụ vi phạm lâm luật). Riêng đối với 

hành vi phá rừng trái pháp luật phát hiện và lập hồ sơ xử lý 187 vụ, thiệt hại 

39,7299 ha rừng21. So cùng kỳ năm ngoái22, giảm 6,5% tương đương giảm 13 

vụ; giảm 22,2% tương đương giảm 11,3273 ha diện tích rừng bị thiệt hại. Mặc 

dù tình hình phá rừng đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, phá rừng xảy ra với 

quy mô nhỏ, lẻ, ít nghiêm trọng, chủ yếu tập trung tại địa bàn huyện Đắk 

G’long, tuy nhiên tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều, phần 

                                           
13 Triển khai tại: xã Tân Thành, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, quy mô: 10ha, số hộ tham gia: 10 hộ, trong đó có 5 hộ là đồng bào dân tộc 

thiểu số. Tổng kinh phí thực hiện: 513.780.000 đồng (trong đó kinh phí hỗ trợ từ NSNN 416.520.000 đồng). 
14 Mô hình sản xuất cây sầu riêng: triển khai tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp. Quy mô 10 ha, dự kiến 10 hộ tham gia. Mô hình sản xuất cây 

bơ: triển khai tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong và xã Quảng Phú, huyện Krông Nô. Quy mô 10 ha, dự kiến 10 hộ tham gia. 
15 Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến và phát triển vùng nguyên liệu chè Olong tại Đắk Nông” của Công ty TNHH MTV thương mại và 
sản xuất nhựa Triển Phong; dự án “Khu vườn ươm ứng dụng công nghệ cao Đắk Nông” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đàn Hương; dự án 

“Vườn ươm giống cây Maccadamia” của Công ty Cổ phần Vina Macca. 
16 Dự án “Đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cây sầu riêng, bơ và chanh leo” của Công ty Cổ phần Orivi Highland 
(theo Quyết định số 37/QĐ-SKHĐT ngày 19/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) ; dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp công nghệ 

cao trong xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệ ptại tỉnh Đắk Nông” của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thiên Phúc 

(theo Thông báo số 53/SKH-TB ngày 11/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); dự án “Xây dựng vườn ươm cây giống chất lượng cao Tây 
Lộc” của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tây Lộc (theo Thông báo số 906/TB-SKH ngày 24/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc chấm dứt hoạt động. 
17 Công ty TNHH MTV Vạn Thương Đắk Nông; Công ty Cổ phần  Innogennetic.  
18 Công ty Cổ phần Vina Macca, Công ty TNHH TM SX nhựa Triển Phong. 
19 Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 701 lần; tổ chức tuần tra, kiểm tra 954 lượt; tổ chức hội nghị họp dân được 

22 lần với 683 lượt người tham gia; ký cam kết được 126 bản đối với các hộ dân sống gần rừng, ven rừng; phát 256 tờ rơi. 
20 Trong đó: Phá rừng trái pháp luật 187 vụ; khai thác rừng trái phép 16 vụ; vi phạm quy định về PCCCR 06 vụ; vi phạm quy định về bảo 

vệ động vật rừng 02 vụ; mua bán, vận chuyển, tàng trữ động vật rừng trái phép 03 vụ; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép gỗ và lâm 

sản 27 vụ; vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản 01 vụ. 
21 Phá rừng xảy ra trên địa bàn các huyện: Đắk G’long (121 vụ/27,0877 ha); Đắk Song (22 vụ/3,543 ha); Tuy Đức (21 vụ/2,0603 ha); Krông 

Nô (10 vụ/4,1069 ha); Cư Jút (01 vụ/0,33 ha); thành phố Gia Nghĩa (12 vụ/2,602 ha). 

trái phép, làm thiệt hại 51,0572 ha 
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lớn các vụ phá rừng chưa xác định đối tượng vi phạm, việc xử lý diện tích đất 

phá rừng, lấn chiếm trái phép còn nhiều bất cập; một số đơn vị chủ rừng chưa 

thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, chưa tích cực trong công tác tuần tra kiểm 

tra; diện tích rừng manh mún, nhỏ lẻ, phân tán, nằm liền kề hoặc xen kẽ diện 

tích đất canh tác của người dân, gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng. 

- Kết quả xử lý (tồn 44 vụ của năm 2021 chuyển qua): Tổng số vụ đã xử 

lý 176 vụ, trong đó: Xử lý hành chính 171 vụ (áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả 131 vụ; phạt tiền 32 vụ; tịch thu tang vật, phương tiện không xác định được 

chủ sở hữu hợp pháp 08 vụ); xử lý hình sự 05 vụ. Lâm sản tịch thu 42,635 m3 gỗ 

các loại. Phương tiện tịch thu 15 máy móc và phương tiện các loại. Tiền thu sau 

xử lý 699.743.000 đồng.  

- Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: Trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ vi 

phạm quy định về PCCCR (trong đó: 02 vụ cháy rừng thiệt hại diện tích 0,6591 

ha; 04 vụ vi phạm khác). 

b) Phát triển rừng 

- Kế hoạch trồng rừng: Chỉ tiêu trồng rừng HĐND tỉnh giao 1.659,5 ha. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển 

rừng năm 2022 (Quyết định: số 423/QĐ-UBND ngày 23/2/2022; số 790/QĐ-

UBND ngày 04/5/2022) với tổng diện tích 2.622,13 ha (trong đó: Trồng rừng 

1.785,85 ha, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 836,28 ha). 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức: Lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp 

Xuân Nhâm Dần năm 2022 vào ngày 28/02/2022. Kết quả: Trồng 4.995 cây Dầu 

rái, Sao đen và Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ngày 19/5 

và trồng cây phân tán năm 2022, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả triển 

khai, theo đó: trồng 100.672 cây. Hiện nay, đang tổ chức kiểm tra kết quả triển 

khai Lễ phát động của các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh. Đôn đốc các địa 

phương, đơn vị triển khai Kế hoạch phát triển rừng năm 2022. 

- Khai thác lâm sản ngoài gỗ: 68.800 cây Le (tại Công ty TNHH MTV 

ĐTPT Đại Thành).  

- Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế rừng: Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế rừng năm 2022 (Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

01/3/2022) như sau: (1) Dược liệu dưới tán rừng: 50 ha; hiện nay, các đơn vị chủ 

rừng (Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Đắk 

N'tao,…) đang tìm đối tác để trồng thí điểm mô hình dược liệu dưới tán rừng; Ban 

quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa ký kết thảo thuận ghi nhớ về triển khai đầu tư 

phát triển vùng nguyên liệu dược liệu với Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng; (2) 

Diện tích rừng cho thuê môi trường rừng: 300 ha. Kết quả: 453,27 ha (UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2022, về việc điều 

chỉnh Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên 

Nam Nung); (3) Phát triển cây đa mục đích: 1.100 ha. 
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c) Chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng: Chỉ tiêu giao tỷ lệ che phủ rừng năm 

2022: 38,50%; Theo kết quả theo dõi diễn biến rừng tính đến ngày 

31/12/2021, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 38,15% (tăng 0,09% so với năm 

2020) được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 

29/3/2022. 

d) Hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng 

- Công tác thu, chi tiền DVMTR: Công tác thu từ 01/01/2022  đến ngày 

12/5/2022: Tổng số tiền DVMTR Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thu được là 

32 tỷ đồng, Đạt 32% so với kế hoạch năm 2022. Chi từ ngày 01/01/2022 đến 

ngày 12/5/2022: Tổng số tiền DVMTR Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chi 

cho đơn vị cung ứng DVMTR là 32 tỷ đồng đạt 37% so với kế hoạch; Trong đó: 

Chi thanh toán nguồn DVMTR 2020: 102 triệu đồng; Chi theo QĐ số 83/QĐ-

UBND: 5 tỷ đồng; Chi tạm ứng nguồn DVMTR 2021: gần 7 tỷ đồng; Chi tạm 

ứng nguồn DVMTR 2022: 20 tỷ đồng.  

- Công tác thu chi tiền trồng rừng thay thế: Lũy kế thu từ 01/01/2022 đến 

ngày 12/5/2022: 0 đồng; lũy kế chi tiền TRTT từ 01/01/2022 đến ngày 

12/5/2022 là: 647 triệu đồng. 

2.3. Thủy lợi, phòng chống thiên tai và Nước sạch VSMT nông thôn 

a) Tình hình đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa công trình thủy 

lợi: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có tổng 284 công trình thủy lợi do Nhà nước 

quản lý23; theo thống kê, hiện có 151 công trình hồ chứa mực nước qua ngưỡng 

tràn và 115 công trình mực nước thấp hơn ngưỡng tràn. Tính đến ngày 

31/5/2022, tổng dung tích nước tại các hồ, đập ước đạt khoảng 82,75% so với 

dung tích thiết kế24. 

b) Công tác phòng chống thiên tai: 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn 

tỉnh liên tục xuất hiện hình thế thời tiết mưa rào và giông có kèm theo lốc, sét, 

mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại lớn cho một số địa phương trên địa bàn 

tỉnh. Cụ thể: xảy ra 04 đợt giông lốc, mưa đá gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng25. Sở 

Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng thường trực Chỉ huy PCTT và TKCN) đã 

phối rà soát, thống kê, đánh gia thiệt hại đồng thời Chỉ đạo Ban PCTT TKCN 

                                           
23 trong đó 266 công trình hồ, đập; 09 hệ thống kênh tiêu và 09 hệ thống trạm bơm 
24 Cụ thể tại các địa phương: Huyện Cư Jút 52%, huyện Krông Nô 76%, huyện Đắk Mil 62%, huyện Đắk Song 87%, thành phố Gia Nghĩa 
97%, huyện Đắk Glong 92%, huyện Đắk R’lấp 95% và huyện Tuy Đức 92%. 
25 Huyện Krông Nô: Ngày 25/3 và ngày 27/3, mưa lớn kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại về nhà cửa, cây trồng ở các xã Nâm N’Dir, Nam Đà và 

thị trấn Đắk Mâm: Tại xã Nâm N’Dir mưa, lốc xoáy làm 6 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 02 nhà bị thiệt hại nặng (tốc mái hoàn toàn), 04 
căn nhà bị thiệt hại nhẹ (bay một phần mái, một số viên ngói và tấm tôn lợp). Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Tại xã Nam Đà mưa, 

lốc xoáy làm hư hỏng 01 biển quảng cáo, 09 ngôi nhà bị tốc mái, một số diện tích lúa non bị ảnh hưởng nhưng đã được khắc phục. Tại thị 

trấn Đắk Mâm: mưa, lốc xoáy làm hư hỏng 05 công trình phụ (nhà bếp, nhà kho) và 03 căn nhà bị tốc mái một phần. Ngày 17/5/2022 do mưa 
lớn đã gây ra ngập úng và thiệt hại về tài sản, sản xuất trên địa bàn xã Quảng Phú, Đắk Nang và xã Buôn Choah: Tại xã Buôn Choah, huyện 

Krông Nô bị ngập úng khoảng 80 ha lúa mới gieo sạ; Xã Quảng Phú có 2 km bờ sông Krông Nô bị sạt lở, gây thiệt hại về đất và cây trồng 

của các hộ dân đang sản xuất dọc bờ sông Krông Nô; Tại xã Đắk Nang: Sạt lở 12m bờ kè suối khu vực cầu Đắk Nang lấn sâu vào đương 
giao thông nông thôn, làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.vHuyện Đắk Glong: Chiều 19/3, trên địa bàn xã Quảng Sơn đã xảy 

ra mưa lớn kèm lốc tố, làm 51 căn nhà bị tốc mái và hư hỏng, 03 ha giàn chanh dây bị đổ sập. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. 

Huyện Đắk Mil: Chiều 27/3, tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil mưa lớn, giông lốc đã gây thiệt hại về cây trồng, tài sản của cơ quan, doanh 
nghiệp và cá nhân trên địa bàn xã. Cụ thể: Có 14 ngôi nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Sập 25m tường rào của 

UBND xã. 01 biển quảng cáo hư hỏng, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Trang trại của 01 hộ dân bị hư hỏng 1000 m2 nhà kính. Cây điều: 

Khoảng 21.000 cây, ước tính thiệt hại khoảng 6.3 tỷ đồng. Cây cao su: Khoảng 530 cây, ước tính thiệt hại khoảng 530 triệu đồng. Hồ tiêu: 
Khoảng 1000 cây, ước tỉnh thiệt hại khoảng 01 tỷ đồng. Ngày 01/4, mưa lớn và giông lốc đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân 

tại 2 xã Đức Mạnh và Đắk N’Drot. Cụ thể: Tại xã Đức Mạnh có 13 căn nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 1.56 tỷ đồng. Tại xã Đắk 

N’Drot có 02 hộ bị tốc mái vòm với diện tích 344 m2, ước tính thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. 
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các huyện, thành phố Gia Nghĩa về chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa 

đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.  

c) Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

- Toàn tỉnh có tổng số 255 công trình cấp nước tập trung26, hiện đang tiến 

hành bàn giao 92 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn cho Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông quản lý, sử dụng và 

khai thác. 

- Từ đầu năm 2022, với 652 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng thêm, 

nâng số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh lên 118.398 hộ (tổng số hộ dân nông thôn 

toàn tỉnh là 129.392 hộ) tương đương tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp 

vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt 90,50% (tăng 0,5% so với năm 2021); dự kiến đến 

hết năm 2022 tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn 

tỉnh đạt 92% (hoàn thành KH đề ra).  

2.4. Công tác Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới 

a) Công tác Phát triển nông thôn 

- Về phát triển kinh tế hợp tác, trang trại trong nông nghiệp nông thôn: có 

những chuyển biến tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng, cụ thể: i) 

Hợp tác xã hiện có 03 liên hiệp hợp tác xã, 178 HTX nông nghiệp ; ii) Tổ hợp tác: 

209 tổ hợp tác; iii) Trang trại: có 284 trang trại27, trong đó: (trong đó: Trang trại 

trồng trọt có 68, chiếm 23%; trang trại chăn nuôi có 137, chiếm 49%; trang trại 

tổng hợp có 79, chiếm 28%).  

- Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025: Tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành, tổng hợp 

hoàn thiện dự thảo tổ chức Hội thảo và thẩm định trong tháng 6/2022. 

- Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Đến nay toàn tỉnh có 

52 sản phẩm của 42 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất được chứng 

nhận sản phẩm OCOP đến từ 7/8 huyện, thành phố28. Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành kế hoạch triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk 

Nông năm 2022 (Kế hoạch số 28/KH-SNN ngày 31/3/2022), để tổ chức thực 

hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Tham gia chương trình xúc tiến đầu tư 

Hàn Quốc vào tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông; Diễn đàn sản phẩm OCOP Đồng 

Tháp và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022; chưng bày sản phẩm tại 

chương trình kết nối Tây Nguyên tại Gia Lai; gặp gỡ hàn quốc tại Bình Định. 

- Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030: Trình UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm 

                                           
26 Về tình hình hoạt động: Trong 255 công trình có 84 công trình đang hoạt động (chiếm 32,55%); Có 171 công trình không hoạt động 

(chiếm 67,45%). Về hiện trạng quản lý: Có 13 công trình do trung tâm nước sạch và VSMTNT quản lý (chiếm 5,09%); 148 công trình do 

UBND huyện, Thành phố Gia Nghĩa và quản lý (chiếm 58,04%); 92 công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh 
quản lý (chiếm 36,07%), 02 công trình do Công ty cổ phần cấp nước đô thị quản lý (chiếm 0,8%). 
27 Đạt tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định tiêu chí 

trang trại 
28 trong đó có 06 sản phẩm được chứng nhận 4 sao, 46 sản phẩm được chứng nhận 3 sao (sản phẩm trái cây tươi: 09; sản phẩm chế biến từ cà 

phê, ca cao: 17 sản phẩm; mắc ca: 06 sản phẩm từ tiêu: 03 sản phẩm; từ điều: 02 sản phẩm; gạo và chế biến từ gạo: 03 sản phẩm; từ sachi: 05 

sản phẩm; từ đông trùng hạ thảo: 04 sản phẩm; từ quả mãng cầu: 01 sản phẩm; từ thịt bò: 01 sản phẩm; và từ mật ong: 01 sản phẩm. Hỗ trợ 
14 sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia sản thương mại điện tử của hệ thống OCOP toàn quốc. 
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định đề án (Tờ trình số 79/TTr-SNN ngày 27/5/2022), tiến hành thẩm định Đề 

án trong tháng 6/2022, trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện mô hình 

Đề án Đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh tham mưu buổi làm việc với Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí 

Minh vào ngày 25/5/2022 và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và doanh 

nghiệp về khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư vào lĩnh vực thương mại và khai 

thác nguồn nông sản chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

b) Thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới: Đến nay toàn tỉnh đã có 

35/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 58,3%; bình quân mỗi xã đạt 16,42 tiêu 

chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Kết quả theo từng nhóm như sau: Đạt 

19 tiêu chí có 35 xã, chiếm 58,3%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 6 xã, chiếm 10%; đạt từ 

10-14 tiêu chí có 19 xã, chiếm 31,7%. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Đắk 

Nông giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn thuộc 

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành lập Đề án xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 

2.5. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo  

- Công tác xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo: Tiếp 

công dân: 02 lượt/02 người; Tiếp nhận 07 đơn kiến nghị, phản ánh, kết quả: 05 

lưu đơn và 02 đơn thuộc thẩm quyền đã xử lý.  

- Ban hành Quyết định số 32/QĐ-SNN, ngày 20/01/2022 về việc thanh tra 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn; kết quả: Ban hành Kết luận số 601/KL-SNN, ngày 24/3/2022 về việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn. 

- Thanh tra về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đã tiến hành kiểm tra được 54 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Xử lý vi phạm hành 

chính 18 trường hợp với số tiền là 43.978.000 đồng. 

2.6. Tổ chức bộ máy, biên chế và cải cách hành chính 

a) Tổ chức bộ máy, biên chế 

- Triển khai xây dựng dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông 

nghiệp và PTNT theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/NĐ-CP; 

Hoàn thiện dự thảo Đề án tổ chức lại Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về trực thuộc UBND tỉnh29; xây dựng đề án vị 

trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tốt quy trình bổ 

nhiệm, nhiệm lại; kiểm điểm các tập thể, cá nhân trong công tác QLBVR; giải 

                                           
29 Công văn 866/SNN-TCCB ngày 27/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 
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quyết các chế độ, chính sách... Kết quả: Tinh giản biên chế: 01 trường hợp (công 

chức), nghỉ việc 02 trường hợp; chuyển công tác đối với công chức, viên chức 

(ngoại tỉnh 03 trường hợp, nội tỉnh 04 trường hợp). Trong năm 2021, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã đăng ký tuyển dụng công chức với 40 chỉ tiêu, số công 

chức trúng tuyển là 26 chỉ tiêu30. 

- Từ đầu năm 2022 đến nay cử 33 công chức tham gia các khóa đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; trong đó: LLCT-HC 12 người, 

Thanh tra viên 02 người, QPAN đối tượng 3: 04 người, QPAN đối tượng 2: 02 

người, Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên: 13 

người. 

b) Cải cách hành chính 

- Thể chế: Triển khai xây dựng 9 văn bản quy phạm pháp luật (03 dự thảo 

nghị quyết và 06 dự thảo Quyết định) nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính 

sách của ngành để triển khai thực hiện hiệu quả. 

- Thủ tục hành chính (từ 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022): Tiếp nhận 

2.3370 hồ sơ (trong kỳ 2.348 hồ sơ, tồn kỳ trước 22 hồ sơ), đã giải quyết 2.213 

hồ sơ31, chưa giải quyết 44 hồ sơ32, đang tạm dừng 05 hồ sơ, trả về do không đủ 

điều kiện giải quyết 108 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn 99,2% và tỷ lệ giải 

quyết quá hạn 0.8%. 

2.7. Công tác tài chính: Quản lý sử dụng dự toán ngân sách, tổng dự 

toán ngân sách được giao đầu năm 57,910 tỷ đồng; trong đó: Kinh phí thường 

xuyên: 27,498 tỷ đồng và Kinh phí không thường xuyên: 30,412 tỷ đồng (bao 

gồm: Quản lý hành chính 25,753 tỷ đồng; Sự nghiệp kinh tế 31,913 tỷ đồng; An 

ninh quốc phòng: 0,018 tỷ đông; Sự nghiệp đào tạo 0,226 tỷ đồng). Thực hiện 

đến ngày 01/6/2022 giải ngân 20,847 tỷ đồng, đạt 35,55%. 

3. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đề án, chính sách lớn của ngành 

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm và tình hình, kết quả thực hiện kết luận, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

a) Chương trình Công tác của UBND tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT 

được UBND tỉnh giao thực hiện 09 nhiệm vụ tại Quyết định số 273/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2022; 08 nhiệm vụ hạn trình trong quý II (01 nhiệm vụ đã trình 

UBND tỉnh33; 04 nhiệm vụ gia hạn34 15/8; 03 nhiệm vụ đang hoàn thiện hồ sơ); 

và 01 nhiệm vụ trình trong quý III/2022. Chi tiết tại phụ lục kèm theo.  

b) Tình hình, kết quả thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh: Tổng số nhiệm vụ được giao 475 nhiệm vụ (bao gồm nhiệm vụ có 

thời hạn, không có thời hạn), trong đó: Giao tại văn bản thường 464 nhiệm vụ và 

                                           
30 Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển 

công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021 
31 trong đó: Đúng hạn 2.195 hồ sơ, quá hạn 18 hồ sơ. 
32 trong đó: Trong hạn 40 hồ sơ, quá hạn 04 hồ sơ. 
33 Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu gắn với thị trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 
34 (1). Đề án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (2) Kế hoạch chuyển đổi số 
ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. (3) Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. (4) Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030. 
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giao tại văn bản mật 11 nhiệm vụ; Số nhiệm vụ (nhiệm vụ có thời hạn, không có 

thời hạn tại văn bản thường và văn bản mật) đã hoàn thành 402 nhiệm vụ (đúng 

hạn 362 nhiệm vụ, trễ hạn 40 nhiệm vụ); Số nhiệm vụ chưa hoàn thành 02 

nhiệm vụ (quá hạn 02 nhiệm vụ); đang tiếp tục thực hiện 71 nhiệm vụ (Chi tiết 

tại Phụ lục kèm theo). 

3.2. Tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Tiếp tục phối 

hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng và 

triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phục vụ thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp như: Triển khai Kế hoạch tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

năm 2022; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai 

đoạn 2021-2025 (Sau khi Phương án được UBND tỉnh phê duyệt); Triển khai 

Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Triển khai thực 

hiện Chiến lược, Đề án phát triển chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh; Xây 

dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy Đắk Nông về Phát triển nông nghiệp bền vững 

thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thị trường giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến 2030; Xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả, rau và hoa trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng Kế 

hoạch nâng cao giá trị 04 ngành hàng (cà phê, Bơ, sầu riêng, khoai lang) theo 

hướng liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch phát triển 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

3.3. Tình hình thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Tiếp 

tục hướng dẫn các địa phương hồ sơ, thủ tục để công nhận vùng Nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao (Cà phê Nam Bình, Đắk Song; Cà phê Nam Nung, Ngô 

Đức Xuyên, Krông Nô) và kiểm tra tình hình sản xuất, tiêu thụ vùng xoài công 

nghệ cao xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil có hướng hỗ trợ. 

4. Công tác đầu tư công 

4.1 Kế hoạch và tiến độ giải ngân 

-  Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao cho Sở Nông nghiệp 

và PTNT là: 90.108 triệu đồng, trong đó: Dự án chuyển tiếp: 83.108 triệu đồng, 

gồm: vốn ODA: 62.334 triệu đồng; vốn NSTW: 5.000 triệu đồng; vốn NSĐP: 

15.774 triệu đồng; Dự án khởi công mới: 7.000 triệu đồng, nguồn vốn NSĐP. 

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến hết ngày 31/5/2022, đã giải 

ngân: 40.734 triệu đồng đạt 45,21% kế hoạch, trong đó: Dự án chuyển tiếp: giải ngân 

39.816 triệu đồng, đạt 47,91% kế hoạch; Dự án khởi công mới: giải ngân 918 triệu 

đồng, đạt 13,11% kế hoạch 

4.2. Tình hình thực hiên các dự án ODA 

- Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT): Đến 

hết Quý II tiến độ triển khai thực hiện 08 tiểu dự án (TDA), bao gồm: 05 tiểu dự 

án chính (hỗ trợ đường giao thông, kênh mương nội đồng và vườn ươm cho 

Trung tâm dich vụ kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện); 02 tiểu dự án dự phòng (hỗ 
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trợ đường nội đồng khi xác định được vốn chưa sử dụng từ 05 TDA chính), 01 

tiểu dự án bổ sung (hỗ trợ đường nội đồng khi xác định được vốn chưa sử dụng 

từ 02 TDA bổ sung) đều đạt tiến độ trên 90%, dự kiến sẽ, hoàn thành và bàn 

giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2022. 

- Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn Đập (WB8): Đã hoàn thành thi công 

xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 18/18 công trình và đã được UBND tỉnh 

phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 

15/3/2022. Hai công trình bổ sung là hồ Đắk Ri 2, xã Tân Thành, huyện Krông Nô 

và hồ Đắk Kuăl 5, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song đến nay đã hoàn thành 75% 

khối lượng công việc.  

- Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với 

an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ 

(SACCR) tỉnh Đắk Nông (GCF2 – SACCR): Hướng dẫn lãnh đạo các thôn/bon, 

UBND 16 xã lựa chọn đối tượng hưởng lợi nhằm xây dựng kế hoạch hỗ trợ của 

dự án. Qua đó, các xã đã rà soát và tổng hợp sơ bộ có 2.000 hộ trên địa bàn 16 

xã thuộc đối tượng của dự án đăng ký tham gia và đề xuất hỗ trợ; xây dựng kế 

hoạch đào tại/hội thảo 07 nội dung nhằm cung cấp giải pháp kỹ thuật, thông tin 

khí hậu, thị trường, tín dụng, 

- Dự án Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua các tiếp cận “địa 

bàn phát triển bền vững không gây mất rừng” tại Lâm Đồng và Đắk Nông, Việt 

Nam (tỉnh Đắk Nông): Đến nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, 

các bước thủ tục pháp lý theo quy định, sẵn sàng khởi động, triển khai thực hiện 

Dự án. Ngày 03/6/2022, tổ chức Hội thảo khởi động Dự án tại tỉnh Lâm Đồng, 

làm cơ sở triển khai đồng bộ giữa 03 Dự án (do Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

UBND tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng) làm cơ quan chủ quản; thông qua sự điều 

phối, kết nối của đại diện Nhà tài trợ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

(UNDP) tại Việt Nam. Sau Hội thảo, Ban quản lý DA sẽ tham mưu Sở Nông 

nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế 

hoạch năm 2022, để tổ chức, triển khai thực hiện Dự án. 

5.3 Công tác chuẩn bị các dự án ODA 

- Dự án Giảm phát thải khí nhà kính tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải 

Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu chương trình hành động 

quốc gia REDD+ (IFAD- GCF): Hoàn thiện đề xuất dự án theo ý kiến góp ý của 

các sở ban nghành gửi UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phối hợp với 

Đoàn công tác dự án IFAD-GCF tổ chức hội thảo Kỹ thuật xây dựng dự án với 

sự tham gia các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai nhằm thống nhất các nội dung về hợp 

phần dự án, đồng thời đề xuất cơ cấu tổ chức thực hiện dự án. 

- Dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng 

với biến đổi khí hậu (ADB): Dự kiến tổng mức đầu tư 39,83 triệu USD, tương 

đương 923,30 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2023-2028 tại 4 huyện; hiện đã 

hoàn thiện đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thầm định trình UBND tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
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Trong 6 tháng đầu năm ngành nông nghiệp chủ động phối hợp với các 

huyện, thành phố Gia Nghĩa hướng dẫn người dân gieo trồng vụ Đông Xuân, vụ 

mùa đảm bảo thời vụ. Công tác kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản được 

tăng cường; Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các lực lượng và chính quyền địa phương; hầu hết các vụ vi phạm Luật 

Lâm nghiệp được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không xảy ra tình 

trạng phá rừng với diện tích lớn. Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” phát 

triển nhiều sản phẩm được chứng nhận, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc; chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến về chất 

lượng và được người dân tích cực tham gia;…Kinh tế tập thể và trang trại đang 

có chuyển biến tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều HTX, 

trang trại hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho 

thành viên, tổ viên; góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển.Thời tiết 

thuận lợi, giá cả một số mặt hàng nông sản có chiều hướng tăng. Tuy vậy, ngành 

nông nghiệp còn một số khó khăn, vướng mắc sau:  

1. Thời tiết những tháng đầu năm cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông 

nghiệp, không xảy ra hạn hán, mùa mưa đến sớm,... đảm bảo nguồn nước phục 

vụ sản xuất nông nghiệp; tuy vậy, dự báo khả năng nguy cơ xảy ra hạn, thiếu 

nước vào cuối vụ mùa tại khu vực phía Bắc tỉnh. 

2. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản diễn biến bình 

thường và được kiểm soát; tuy vậy xảy ra dịch hại sâu róm trên cây điều tại 

huyện Tuy Đức (khoảng 30 ha), Dịch tả lợn Châu Phi (đến nay trên địa bàn tỉnh 

đã tiêu hủy 1,019 con lợn/ khối lượng 62,445 kg/ 29 hộ/18 thôn,bon/14 xã, 

phường/07 huyện, TP. Đến nay còn 05 xã, phường thuộc 04 huyện, thành phố 

dịch bệnh chưa qua 21 ngày),... tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. 

3. Tình trạng phá rừng, khai thác, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái 

pháp luật quy mô nhỏ vẫn còn xảy ra, tập trung tại địa bàn các huyện Đắk 

G’Long, Đắk Song… do giá một số sản phẩm nông sản ở mức khá cao (tiêu, 

cà phê,...) và nhất là thị trường giá đất biến động tăng cao,... dẫn đến áp lực 

phá rừng, lấn chiếm đất rừng lấy đất sản xuất, mua bán sang nhượng trái 

phép. 

4. Tình trạng giá vật tư sản xuất nông nghiệp tăng cao, nhất là các mặt 

hàng phân bón vô cơ như: URE, NPK,..; trong khi đó thị trường tiêu thụ gặp 

nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (Trung Quốc);… tác 

động tiêu cực đến thu nhập của người sản xuất nông nghiệp. 

5. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công còn chậm, do giá vật tư xây 

dựng trong những tháng đầu năm tăng rất cao; Việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp có sự chuyển biến rất tích cực, nhưng hiệu quả chưa cao do thiếu 

quỹ đất sạch, chưa xác định được vùng nguyên liệu... 

6. Một số nhiệm vụ trọng tâm còn chậm triển khai như: Nghị quyết về 

phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu gắn với thị trường 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030;… 
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6. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông, Kế 

hoạch vốn trung hạn 2021-2025 vốn vay WB của dự án còn thiếu: 10.529 triệu 

đồng (trong đó: vốn vay WB cấp phát từ ngân sách trung ương: 8.950 triệu 

đồng; vốn vay WB vay lại từ ngân sách trung ương: 1.579 triệu đồng), do đó dự 

án không được bố trí kế hoạch vốn năm 2022, gây khó khăn rất lớn cho công tác 

hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch được phê duyệt trước ngày 30/6/2022 

(thời gian theo Hiệp định ký với nhà tài trợ WB). 

7. Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk 

Nông, nhu cầu vốn đối ứng chi đầu tư trong năm 2022 là 19.763 triệu đồng 

(trong đó: vốn đối ứng chi đâu tư 19.313 triệu đồng, vốn hành chính sự nghiệp 

450 triệu đồng), đến nay đã bố trí được vốn đối ứng chi đâu tư 10.892 triệu 

đồng (Quyết định số 2236 /QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh) còn 

thiếu 8.421 triệu đồng để thực hiện giải ngân các hoạt động theo quy định, gây 

khó khăn rất lớn cho công tác hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch được phê 

duyệt trước ngày 30/6/2022. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2022 

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2022, trong 6 tháng cuối 

năm 2022 ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ chính như sau: 

1. Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và 

hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp; tập trung xây dựng 5 đề án: Phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp; ổn định dân di cư tự do; xây dựng 

nông thôn mới; phát triển rừng tự nhiên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, ổn 

định dân di cư tự do và nâng cao độ che phủ rừng. Nghiên cứu, đề xuất chủ 

trương xây dựng đề án phát triển giống cây trồng; đề án phát triển cây ăn quả, 

rau và hoa và dự án phát triển cây mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức. 

2. Tập trung thực hiện tốt phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chất 

lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu tạo động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, chất lượng và bền vững, tạo mũi đột 

phá về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng và tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp; 

tiếp tục thực hiện chương trình tái canh cà phê; quản lý dịch hại tổng hợp 

“IPM”; tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.  

3. Tập trung chuẩn bị kỹ nội dung đối với các nhiệm vụ trọng tâm thuộc 

chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định; đồng thời nâng 

cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo 

hiệu quả, thời hạn quy định.  
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4. Tập trung thực hiện công tác thu hút các nhà đầu tư có năng lực đầu tư 

thực hiện dự án vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị, chế biến sâu.... 

5. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, phát triển vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi; công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh 

và công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

6. Hướng dẫn, triển khai Nghị Quyết 19/2020/NQ-HĐND ngày 

11/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, 

thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính 

sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Triển khai Quyết định 02/2022 ngày 

11/01/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định Mật độ Chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông đến năm 2030. 

7. Xây dựng và tổ chức thực hiện: Kế hoạch phát triển cà phê đặc sản trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông; triển khai thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động 

công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồngvà 

đề án phát triển vùng nguyên liệu cà phê; Kế hoạch nâng cao giá trị 04 ngành 

hàng theo hướng liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

8. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

19/8/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình số 42/CTr-TU ngày 30/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao 

tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng Đề 

án nâng cao độ che phủ rừng giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến 2030; Kế 

hoạch phát triển Mắc ca giai đoạn 2022 - 2025; tích hợp quy hoạch ba loại rừng 

vào quy hoạch chung của tỉnh và quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia; đôn đốc các 

địa phương khẩn trương thực hiện Kế hoạch giao rừng; đơn vị chủ rừng triển 

khai thực hiện Kế hoạch phát triển rừng, hoàn thành xây dựng Phương án quản 

lý rừng bền vững,…  

9. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 

21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chiến lược quốc 

gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trình UBND tỉnh ban hành. Triển khai Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 

05/10/2021 của UBDN tỉnh về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai đến năm 2022. 

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy 

PCTT và TKCN tỉnh để nắm bắt thông tin kịp thời, báo cáo tình hình về Ban 

Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh. 

10. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và xây dựng dự thảo các Bộ tiêu 

chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
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11. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường 

công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7318/UBND-KTTH ngày 16/12/2021. 

12. Tiếp tục triển khai hiệu quả đối với các Dự án Chuyển đổi nông 

nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Tiểu dự án Sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông; Chương trình mục tiêu phát triển 

lâm nghiệp bền vững; Dự án cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định 

an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức; và các dự án khởi công mới; Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của 

nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực 

Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam (Quỹ GCF) và các dự án đầu tư 

được chấp thuận chủ trương; … 

13. Tập trung chuẩn bị xây dựng Dự án: Giảm thiểu khí thải tại khu vực 

Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông (Quỹ 

IFAD và GCF); Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích 

ứng với biến đổi khí hậu, vay vốn ADB; ... 

14. Tập trung chuẩn bị các nội dung và điều kiến cần thiết để tổ chức Hội 

nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2022 (dự kiến tổ 

chức trong tháng 10/2022). 

Trên đây là báo cáo cập nhật, rà soát tình hình thực nhiệm vụ KTXH 

ngành nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

Nơi nhận:                                    
- UBND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Ban Giám đốc sở;  

- Lưu VT-KHTC(Đ). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Phạm Tuấn Anh 

 


		2022-06-06T16:15:19+0700


		2022-06-06T16:21:41-0500


		2022-06-06T16:54:46+0700


		2022-06-06T16:54:47+0700


		2022-06-06T16:54:48+0700




