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KẾ HOẠCH 

Sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 trong  

tình hình dịch bệnh Covid-19 

 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-SNN ngày 07/7/2021 của Sở Nông nghiệp 
& PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 trong tình 
hình dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 
trong cả nước và trên địa bàn huyện, để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu sản xuất 
nông, lâm nghiệp năm 2021 theo kế hoạch, UBND huyện xây dựng kế hoạch sản 
xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid 19, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện trong tình 
hình dịch Covid - 19 đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm tại chỗ và cung 
cấp ra thị trường khi cần thiết, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội. 

Thưc̣ hiêṇ hiệu quả các giải pháp, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển nông, lâm nghiệp năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19, 
kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các 
nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Các sản phẩm nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng 
tốt, an toàn dịch bệnh, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, được người tiêu dùng 
trong và ngoài nước yên tâm sử dụng.  

2. Yêu cầu 

Đảm bảo thực hiện “nhiêṃ vu ̣kép” vừa phòng, chống dic̣h hiêụ quả, vừa 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông lâm nghiệp. Các mặt hàng 
nông sản của huyện được sản xuất, thu hoạch chế biến và tiêu thụ đảm bảo 
nhanh, thuận lợi, an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh theo đúng quy định 
trong phòng chống dịch Covid – 19. 

 Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, nghiêm túc, chủ động 
trong việc tham mưu, đề xuất và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm 
bảo thuận lợi, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh, tình hình dịch Covid - 19 trên địa 
bàn huyện. 

II. DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN TRIỂN 
KHAI CÁC NHIỆM VỤ NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2021  

Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp, thu hoạch nông sản 
và tình hình thực tế dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện hiện nay để đánh giá, dự 
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báo ảnh hưởng của dịch Covid - 19 đến triển khai các nhiệm vụ năm 2021, cụ 
thể như sau: 

- Cấp độ 1: Trên địa bàn huyện xảy ra dịch kéo dài đến hết quý III/2021 

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như hạn chế, phong tỏa, 
cách ly và giãn cách xã hội, một số nhiệm vụ chậm tiến độ so với kế hoạch như: 
Thiếu lao động phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, khai thác lâm sản; 
tiến độ triển khai xây dựng các công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới bị 
chậm so với kế hoạch; Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm tại các xã 
có ca bệnh Covid – 19 chưa đạt, phục vụ sản xuất giữa các vùng trở nên khó 
khăn; Công tác tập huấn, triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất chậm tiến 
độ.  

Hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt sản 
phẩm nông sản chủ yếu tiêu thụ qua thị trường Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó 
khăn do khâu kiểm soát, kiểm dịch đối với hàng hóa, phương tiện vận chuyển và 
người tham gia vận chuyển; đẩy chi phí sản xuất tăng cao do kéo dài thời gian 
vận chuyển, thêm các chi phí trong các hoạt động logistics (lưu trữ, kho bãi, 
luân chuyển hàng hóa).  

Ảnh hưởng tới xuất khẩu và tiêu thụ của các loại nông sản: Na, Nhãn (thu 
hoạch chính vào trung tuần tháng 7 đến hết tháng 8); 

- Cấp độ 2: Trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh kéo dài đến hết quý 
IV/2021 

Bị ảnh hưởng như cấp độ 1 và một số chỉ tiêu có khả năng không đạt kế 
hoạch nếu dịch bệnh kéo dài đến hết năm như: Công tác tiêm phòng cho đàn gia 
súc, gia cầm; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bị ảnh 
hưởng đến tiến độ triển khai, một số tiêu chí không hoàn thành theo kế hoạch 
như: tiêu chí về hạ tầng, nhà ở dân cư, thu nhập và môi trường. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TỪNG MỨC 
ĐỘ GIÃN CÁCH XÃ HỘI 

1. Khi chưa thực hiện giãn cách xã hội  

a) Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: Tập trung đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất, 
gieo trồng đúng khung thời vụ, đảm bảo lương thực tự cấp trong điều kiện dịch 
bệnh lâu dài; khuyến cáo rải vụ thu hoạch để phục vụ tiêu thụ trong và ngoài 
tỉnh, cũng như đảm bảo nguyên liệu chế biến lâu dài do ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh. Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, sang các cây trồng khác có thị trường và 
thu nhập cao hơn (rau đậu, khoai lang, đậu đỗ,...); Chỉ đạo các địa phương gieo 
trồng hết đất, không để đất trống. Rà soát, phát triển các vùng sản xuất với các 
sản phẩm chủ lực của tỉnh khi có tín hiệu thị trường thuận lợi. Chăn nuôi tập 
trung theo mô hình trang trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức 
truyền thống an toàn sinh học; Khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết, 
áp dụng quy trình phòng chống dịch, bảo đảm an toàn sinh học; khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, gắn chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. Ổn định diện tích nuôi các loài cá truyền thống để 
tăng nguồn cung ứng thực phẩm; Khuyến khích phát triển nuôi thâm canh, lồng 
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bè áp dụng khoa học kĩ thuật công nghệ vào nuôi trồng thủy sản, nâng cao chất 
lượng giống, tập trung chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong giai đoạn chuyển 
mùa cho các đối tượng nuôi trồng.   

 Đẩy mạnh phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, thế mạnh địa phương 
theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP) để nâng cao chất 
lượng, giữ uy tín, thương hiệu cho nông sản của huyện. Đẩy mạnh phát triển 
theo chuỗi liên kết gắn với thị trường chế biến, tăng tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm qua 
hợp đồng.  

Tăng cường công tác dự tính dự báo, chủ động trong phòng chống dịch 
bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, chính xác, kịp thời, hiệu 
quả; Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng các loại 
vật tư phục vụ cho sản xuất (giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc Bảo vệ 
Thực vật,...), đảm bảo không xảy ra tình trạng vật tư kém chất lượng trong điều 
kiện dịch bệnh kéo dài. Tăng cường hoạt động kiểm dịch thú y, tổ chức kiểm 
soát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm... qua địa bàn 
huyện, quy định chặt chẽ việc quản lý và sử dụng thuốc vật tư thú y. 

Công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm: Đẩy mạnh tiến độ tiêm 
phòng, ưu tiên chú trọng đến nơi có nguy cơ cao, ổ dịch cũ; chủ động xây dựng 
kế hoạch tiêm phòng phù hợp với từng địa phương; Phân công cán bộ chuyên 
môn phụ trách địa bàn, tăng cường phối hợp với cán bộ Trung tâm dịch vụ nông 
nghiệp các huyện, tỉnh sát sao địa bàn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp 
thời xử lý.   

Lâm nghiệp: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tranh thủ điều kiện thời tiết 

thuận lợi, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng cây dược liệu dưới tán 

rừng trong năm; đôn đốc giám sát việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế 

của các dự án; nâng cao công tác quản lý chất lượng giống cây trồng; tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ rừng, triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng 

cháy chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Tích cực phối hợp với các 

các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm bắt chặt chẽ tình hình sản xuất, tiêu thụ 

sản gỗ và sản phẩm từ gỗ, lâm sản ngoài gỗ, để có dự báo chính xác, có giải 

pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời.  

b) Chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tiếp tục đôn đốc thực hiện mô hình; 
trao đổi nắm bắt thông tin thường xuyên để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp 
thời. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân tiếp tục chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh, phương pháp thu hái, bảo quản nông sản sau thu hoạch. 

c) Thủy lợi: Chủ động điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý, tiết kiệm đảm bảo đủ 
nước cho các cây trồng, nhất là cây lúa; Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đối phó với 
các diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là hạn hán, mưa bão lớn, ngập úng, 
đảm bảo an toàn các hồ đập trong mùa mưa bão. 

d) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tập trung chỉ 
đạo toàn diện, quyết liệt chương trình; Tuyên truyền, vâṇ đôṇg người dân vừa 
thưc̣ hiêṇ phòng chống dic̣h vừa chủ đôṇg thưc̣ hiêṇ tốt các tiêu chí thuộc về 
trách nhiệm của người dân và côṇg đồng dân cư; Đôn đốc và giám sát nhà thầu 
thi công xây dưṇg các công trình tăng cường áp duṇg các biêṇ pháp phòng chống 
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dic̣h hiêụ quả, đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu và đạt tiến độ kế hoạch đề 
ra; Phối hợp với phòng, ban chuyên môn sát sao đôn đốc, theo dõi, đẩy nhanh tiến 
độ triển khai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất. Riêng đối với tiêu chí về thu 
nhập trong điều kiện dịch Covid - 19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân 
nên chú trọng phối hợp với các địa phương quan tâm tích cực chuyển dịch cơ 
cấu lao động, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.  

e) Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, 
trong tình hình dịch bệnh Covid-19, chuyển sang hình thức tổ chức hội nghị trực 
tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản của địa phương. Tăng cường công tác thông tin 
đồng bộ, kịp thời, dự báo thị trường để đáp ứng yêu cầu định hướng đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nông dân; phối hợp với các 
đơn vị đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường, kết nối tiêu thụ nông sản tại thị 
trường trong và ngoài nước. 

2. Khi thực hiện giãn cách xã hội 

Tăng cường các biện pháp sản xuất an toàn dịch bệnh nhất là sản phẩm 
rau quả tươi đã đến thời điểm thu hoạch, cần khoanh vùng sản xuất, có các biện 
pháp sản xuất an toàn dịch bệnh như: sử dụng bảo hộ lao động, phun khử khuẩn 
cho các phương tiện vận chuyển nông sản…để sản phẩm đảm bảo an toàn nhằm 
tiêu thụ được thuận lợi.  

Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn có dịch xây dựng phương án 
thu hoạch, đặc biệt đối với sản phẩm quả tươi, triển khai thành lập các tổ liên kết 
giữa các hộ trồng theo khu vực, địa bàn để hỗ trợ thu hái, vận chuyển; huy động 
nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh các sản phẩm đã đến thời kỳ thu hoạch. 

Hướng dẫn các thương nhân, doanh nghiệp kết nối các đầu mối thu mua 
nông sản tại vùng dịch. Chủ động và thường xuyên bám sát huyện, tỉnh và các 
đơn vị thuộc Bộ để có sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu 
hoạch, chế biến và xúc tiến tiêu thụ nông sản trong vùng dịch tại các thị trường 
trong và ngoài nước. 

Hỗ trợ các đơn vị liên quan tổ chức tiêu thụ, chào bán sản phẩm nông sản 
trên các sàn thương mại điện tử, kinh doanh online, trên các trang mạng xã hội 
như zalo, facebook, …. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia tiêu thụ trên sàn 
thương mại điển tử kết nối với các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông sản đảm 
bảo chất lượng đến người tiêu dùng.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng thời tiết thuận lợi, tăng cường 

hoạt động sản xuất nông sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Chú ý phòng tránh 

dịch cho đàn gia súc gia cầm. 

Thường xuyên cung cấp số liệu thực tế về tình hình sản xuất nông sản của 

nhân dân trên địa bàn cho UBND huyện để tổng hợp tính toán nhu cầu viện trợ 

khi cần thiết. 
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Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 

huyện. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các tiêu chí về xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. 

Chỉ đạo các đơn vị sản xuất nông nghiệp tăng cường sản xuất, đảm bảo 

cung ứng sản phẩm hàng hóa thiết yếu đủ cho tiêu dùng tại chỗ và cung ứng 

cho các địa phương khác có nhu cầu cao hơn. Nắm chắc về nguồn cung hàng 

hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Chỉ đạo các đơn vị sản xuất nông nghiệp tăng cường sản xuất, đảm bảo 

cung ứng sản phẩm hàng hóa thiết yếu đủ cho tiêu dùng tại chỗ và cung ứng 

cho các địa phương khác có nhu cầu cao hơn. Nắm chắc về nguồn cung hàng 

hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh 

tham mưu cho UBND huyện thực hiện chính sách trưng thu, trưng mua lương 

thực, thực phẩm để phân phối cho một số khu vực trọng điểm; chính sách hỗ trợ 

công tác dự trữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa phục vụ người dân khi nguồn 

cung hàng hóa thiết yếu quá khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ 

nhân dân. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có 

nhu cầu cao để kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.  

Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 

này và báo cáo giá cả, cung cầu hàng hóa trên địa bàn theo yêu cầu của Sở 

Công thương. 

 Tuyên truyền đến các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp tổ chức các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng ổn định, thường xuyên. 

Tham mưu cho UBND huyện tạo điều kiện cho các xe chuyên chở hàng 

hóa hoạt động 24/24h đến các khu vực thiếu hàng hoặc vận chuyển hàng hóa 

đến khu vực cách ly vì dịch để cung ứng hàng hóa cho người dân. 

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Tham mưu giúp UBND huyện về xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm 

tra, giám sát, điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và phòng, trừ dịch hại động 

vật, thực vật, thủy sản và công tác khuyến nông trên địa bàn. 

Tiếp tục tham gia thực hiện công tác đào tạo tập huấn kỹ thuật, hội thảo, 

trình diễn và giới thiệu các mô hình sản xuất tiên tiến có hiệu quả về trồng trọt, 

bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, bảo quản, chế biến nông sản sau thu 

hoạch. 

5. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 
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Tuyên truyền đăng tải tin, bài về chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và 

UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong quyết tâm 

phòng chống dịch, tạo niềm tin và sự ổn định tư tưởng trong nhân dân, tránh 

tình trạng hoang mang, lo sợ để người dân yên tâm sản xuất. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời định hướng nội dung có liên 

quan đến phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch, nguồn cung cầu hàng 

hóa. 

6. Đội quản lý thị trường số 4 (tổ công tác tại Hữu Lũng) 

Phối hợp với các cơ quan kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương 

mại trên địa bàn, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, găm hàng tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng… 

trong thời điểm diễn ra dịch bệnh. 

7. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Trên cơ sở Kế hoạch này và các văn bản có liên quan, căn cứ tình hình thực 

tiễn tại địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất 

trên địa bàn gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; có 

kế hoạch triển khai đến tận thôn, khu phố.  

          Chủ động liên hệ với các phòng ban chuyên môn để được giúp đỡ, tháo gỡ 

những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển sản xuất. 

Định kỳ hằng tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện trong đó nêu rõ: 

Những kết quả đạt được, các nhiệm vụ giải pháp đã hoàn thành, chưa hoàn 

thành, nguyên nhân; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những 

giải pháp mới mang tính đột phá để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu. Báo cáo 

gửi về phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hữu Lũng. 

Trên đây là kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2021 trong tình hình 

dịch bệnh Covid-19 của huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh; 

- CT, PCT (KT) UBND huyêṇ; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Phòng Tài chính & KH huyện; 

- Phòng Kinh tế và HT huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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