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  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  878 /TB - SNN      Quảng Trị, ngày  22 tháng 5 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO 

 Ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Hòe, TUV- Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT tại cuộc họp giao ban 05 tháng đầu năm 2020 
 

 

Ngày 18/5/2020, đồng chí Hồ Xuân Hòe, TUV-Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT chủ trì cuộc họp giao ban 05 tháng đầu năm 2020 để đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng và triển khai kế hoạch những tháng cuối 

năm; giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.  

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó giám đốc Sở, Trưởng, phó các 

phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Đại diện lãnh 

đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và toàn thể công chức cơ quan Sở. 

Sau khi nghe Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo tình hình sản 

xuất 05 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo tình hình thực hiện các thông báo 

kết luận của Giám đốc, các PGĐ Sở trong thời gian qua, tiến độ tham mưu xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực hiện chương trình công tác 

trọng tâm và việc thực hiện nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; 

giải đáp ý kiến kiến nghị, đề xuất của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

Ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó giám đốc Sở đối với lĩnh vực được phân 

công, đồng chí Hồ Xuân Hòe, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn kết luận: 

Trong thời gian qua, sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 diễn ra trong điều 

kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến bất thường của thời tiết, khí 

hậu và dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình sản 

xuất trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ 

động phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương kịp thời đề ra các giải 

pháp tổ chức sản xuất, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, luồn lách thời tiết bất 

thuận triển khai sớm vụ Đông Xuân; chủ động, kết nối, đồng hành với các doanh 

nghiệp để hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Kết quả vụ Đông 

Xuân 2019-2020 tiếp tục được mùa, năng suất và chất lượng cao nhất từ trước 

đến nay, cụ thể:  

Lĩnh vực trồng trọt: Sản lượng lương thực ước đạt hơn 16,7 vạn tấn, tăng 

3.177 tấn so với vụ Đông Xuân 2018-2019, đạt  64,25% chỉ tiêu sản lượng năm 

2020. Diện tích lúa chất lượng cao 21.000 ha, (đạt 80,7% diện tích gieo cấy); Diện 

tích liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm 694 ha, đạt 69% so với KH năm; Diện tích 

lúa sản xuất theo hướng hữu cơ 205,7 ha đạt xấp xỉ 1% tổng diện tích gieo cấy lúa 

toàn tỉnh. Các cây ngắn ngày khác đạt năng suất và sản lượng cao hơn so với 

năm trước. Cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê, hồ tiêu) được chú trọng 

đầu tư, kiểm tra giám sát chặt chẽ tất cả các khâu từ giống, vật tư nông nghiệp 
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đến chuẩn bị trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. 

Lĩnh vực chăn nuôi: Bệnh Dịch tả lợn châu Phi, dịch LMLM vẫn xảy ra 

trên đàn vật nuôi làm tổng đàn gia súc giảm, nhất là đàn lợn thịt giảm 31,5% so 

với cùng kỳ 2019. Giải pháp bù đắp thiệt hại do dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi  

là chuyển dịch phát triển đàn gia cầm tăng 7,88% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu 

năm đến nay đã tiêu hủy 745 con lợn các loại, với tổng trọng lượng 31.357 kg. 

Hiện toàn tỉnh còn 10 xã của 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh còn gia súc mắc 

bệnh chưa qua 30 ngày.   

Lĩnh vực thuỷ sản: Công tác nuôi trồng thủy sản được thực hiện theo đúng 

khung lịch mùa vụ năm 2020. Công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh 

được đẩy mạnh . Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2020: 15.568 tấn, 

tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: khai thác 12.746,5 tấn tăng 22%, 

nuôi trồng 2.821,5 tấn tăng 3,8%.  

Lĩnh vực lâm nghiệp: Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động 

quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng bền vững từ đầu năm; phát triển diện 

tích trồng rừng đạt chứng chỉ FSC, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ trồng rừng 

tập trung, đến nay đã trồng được hơn 1.280 ha/KH 6.000 ha, duy trì ổn định độ che 

phủ rừng. Đẩy mạnh việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác, xâm lấn rừng 

trái phép. Lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 

418.575m
3
 (giảm 9,37% so với cùng kỳ). Đến nay, đã tiếp nhận 15 dự án chuyển 

đổi đất rừng sang mục đích khác với tổng diện tích chuyển đổi 187,191ha. 

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, 

thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến việc xuất khẩu nông sản 

của tỉnh sang Trung Quốc trong tháng 3 và tháng 4 nhất là các mặt hàng tinh bột 

sắn (hơn 25.000 tấn tinh bột tồn kho), chuối quả; chanh leo không xuất khẩu 

được sang Châu Âu. Gỗ dăm xuất khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo đã dừng lại từ đầu 

tháng 3. Thủy sản không xuất được nên giá tôm thẻ chân trắng giảm mạnh so với 

cùng kỳ năm 2019 (giảm 50 - 70 triệu/tấn. Ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi nên tổng đàn lợn thịt hiện còn khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái; việc 

tái đàn lợn trong sản xuất chăn nuôi đang gặp khó khăn do giá lợn giống tăng 

cao và khan hiếm. Về công tác tổ chức thực hiện các thông báo kết luận của 

Giám đốc, các Phó giám đốc Sở chưa nghiêm túc; thiếu sự kiểm tra, theo dõi, 

đôn đốc, nên việc thực hiện các nội dung chỉ đạo qua các Thông báo kết luận  

đạt kết quả chưa cao. 

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, hoàn thành các chỉ 

tiêu của Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh và nhiệm vụ UBND 

tỉnh giao về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hòe yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: 

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Căn cứ lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè thu và Thu Đông 

năm 2020 đã ban hành, các địa phương khẩn trương triển khai làm đất và gieo 
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cấy vụ Hè Thu, đảm bảo thu hoạch nhanh gọn trước mùa mưa lũ. Những vùng 

chủ động nước tưới, nhất là các xã vùng trũng huyện Hải Lăng đảm bảo thu 

hoạch trước ngày 20/8/2020; những vùng không chủ động nước tưới, lịch gieo 

cấy có thể bố trí muộn hơn nhưng phải đảm bảo thu hoạch trước ngày 30/8/2020 

(gieo trước ngày 30/5/2020) để hạn chế thiệt hại do ngập úng khi mưa lũ vào 

cuối vụ. Các diện tích không đảm bảo nước tưới Ngành đã phối hợp với các địa 

phương để triển khai sớm chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp có hiệu quả 

kinh tế cao.  

- Tăng cường phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương 

để kiểm tra, hướng dẫn và động viên bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo 

cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo dịch hại, đặc biệt phát hiện 

sớm các đối tượng gây hại chính để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, các cơ quan liên quan và 

các địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình 

điểm có hiệu quả làm cơ sở để nhân rộng, đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển 

giao, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, quản lý 

dịch hại trong sản xuất. 

- Tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp; 

đề xuất giải pháp tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong việc thu mua sản 

phẩm nông nghiệp, bảo vệ lợi ích cho người sản xuất trong điều kiện dịch bệnh 

chưa chấm dứt. Sớm tham mưu cho Sở để báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 

hiện, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ 

trong 6 tháng cuối năm 2020. 

2. Chi cục Thủy lợi 

- Căn cứ tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, tham mưu chỉ đạo Công ty 

TNHH MTV KTCT Thủy lợi phối hợp với các địa phương để có phương án 

điều tiết nước linh hoạt, hợp lý, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất vụ Hè 

thu năm 2020 với tinh thần tiết kiệm, điều chỉnh quy trình tới phù hợp với cơ 

cấu giống ngắn ngày, đặc biệt ưu tiên nước tưới ở các giai đoạn đẻ nhánh, làm 

đòng và trổ, quản lý chặt chẽ các công trình ngăn mặn, không để xâm nhập vào 

nội đồng. 

- Tiếp tục theo dõi tình hình hạn hán và các biện pháp chống hạn của các 

địa phương, đơn vị, tham mưu kịp thời các giải pháp bổ sung, điều chỉnh 

phương án chống hạn sát, đúng với tình hình thực tế đạt hiệu quả. 

- Tham mưu chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn phối hợp với các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác duy tu, bảo 

dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt đảm bảo hoạt động tốt nhất, phục vụ 

cấp nước an toàn, kịp thời cho người dân. Phối hợp với các địa phương theo dõi 

nguồn nước, xây dựng phương án cấp nước đối với những vùng thiếu nước, ô 

nhiễm nguồn nước một cách chủ động. 
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- Tập trung rà soát lại tiến độ thực hiện các nội dung liên quan về kế hoạch 

thực hiện hệ thống văn bản pháp luật về thủy lợi, có báo cáo cụ thể cho Giám 

đốc Sở về kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. 

- Về hoạt động của quỹ phòng chống thiên tai: Báo cáo kết quả cụ thể việc 

thu quỹ phòng chống thiên tai, những kiến nghị, đề xuất xử lý đối với những 

đơn vị, địa phương chưa thu nộp để báo cáo UBND tỉnh. Tham mưu các giải 

pháp thực hiện đảm bảo công bằng, đặc biệt ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối 

với một số đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. 

3. Chi cục Thủy sản: 

- Tăng cường bố trí cán bộ về cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương 

hướng dẫn người dân xử lý, chuẩn bị ao nuôi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất 

lượng con giống và an toàn dịch bệnh trước khi thả nuôi. Hướng dẫn cho người 

dân ứng dụng công nghệ sinh học vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi 

trường đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 

- Thực hiện tốt công tác cảnh báo môi trường và quản lý phòng ngừa dịch 

bệnh trên con Tôm, đồng thời phối hợp với Thanh tra sở và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thức ăn, thuốc thú y thủy 

sản, sản phẩm xử lý tại các đại lý kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn cải tạo 

môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở các cơ sở sản xuất. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện Luật Thủy sản và chống khai thác bất 

hợp pháp IUU. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các vi phạm trong lĩnh vực thủy sản; thực hiện tốt công tác đăng ký, đăng 

kiểm tàu cá trên địa bàn; Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng 

biển xa, chú trọng công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản;  

- Tập trung phát triển nuôi các loại thủy sản có lợi thế, hiệu quả; tăng 

cường đầu tư thâm canh, áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao để nâng cao 

năng suất, chất lượng các loài nuôi chủ lực như tôm thẻ chân trắng, tôm sú, nuôi 

xen ghép các vùng thấp triều hạn chế dịch bệnh. 

- Triển khai xây dựng và hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm đăng kiểm 

tàu cá và kiện toàn lực lượng kiểm ngư báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trước 

ngày 15/6/2020. 

- Trên cơ sở báo cáo kết quả hơn một năm triển khai Luật Thủy sản, tiếp 

tục tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện hệ thống văn bản pháp luật về Luật 

Thủy Sản trên địa bàn tỉnh.  

4. Chi cục Kiểm lâm và các BQL rừng: 

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý nhà 

nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền các cấp, các ngành 

chức năng liên quan và các chủ rừng trên địa bàn. 

- Tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng, trồng rừng thay thế để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. 

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thiện phương án quản lý rừng 
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bền vững và phương án chi tiết chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang sản 

xuất; Hoàn thành rà soát quy hoạch 3 loại rừng theo tiến độ. 

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, 

các chủ rừng có diện tích lớn tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án 

PCCCR năm 2020 đảm bảo sát đúng với điều kiện thực tế. Xây dựng quy chế 

phối hợp giữa các lực lượng, chính quyền địa phương trong việc huy động lực 

lượng, phương tiện PCCCR nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống bất lợi 

xảy ra. 

- Tiếp tục tuần tra, kiểm soát đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại 

rừng, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động phát triển rừng cũng như tuyên truyền 

về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt sớm tham mưu Sở tổ 

chức quán triệt luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản hướng dẫn dưới luật mới 

ban hành. 

-  Đẩy mạnh công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, theo kế 

hoạch đến 30/6/2020 phải hoàn thành; vì vậy Chi cục Kiểm lâm cần triển khai 

thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, chỉ được kéo dài thời gian khi UBND tỉnh 

có văn bản đồng ý cho gia hạn. 

-  Đôn đốc chỉ đạo hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững theo quy 

định của Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT; Phương án chuyển đổi rừng phòng 

hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất. Yêu cầu Chi cục Kiểm 

lâm, Phòng Kế hoạch – Tài chính đôn đốc các địa phương như UBND thị xã 

Quảng Trị và BCH Quân sự tỉnh khẩn trương hoàn thiện phương án để trình thẩm 

định và phê duyệt. 

-  Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng đơn giá trồng rừng thay thế, đơn giá 

cây giống, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và hoàn thành trong Quý II/2020.  

Xây dựng khung giá rừng theo quy định của Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT, 

báo cáo Sở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết 

04/2013/NQ-HĐND về khung giá rừng và chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết 

thay thế theo đúng quy định. 

- Đối với các ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, tiến hành rà soát toàn 

diện diện tích đất, xác định chính xác hiện trạng đất/rừng trên phạm vi ranh giới 

được giao quản lý, trong đó xác định cụ thể diện tích, đối tượng quy hoạch, thời 

gian sử dụng do người dân canh tác nương rẫy, xâm canh hoặc cấp trùng giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất để đề xuất giải pháp bóc tách hoặc thu hồi đối 

với những diện tích đó, báo cáo báo Giám đốc Sở trước ngày 30/6/2020. 

- Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với các Ban quản lý rừng phòng hộ, 

các Khu BTTN khẩn trương hoàn thành Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng 

lực kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tỉnh Quảng trị giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến 2030 của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng 

quy định của Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản hướng dẫn, báo cáo Giám 

đốc Sở trước ngày 15/6/2020. 
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- Tập trung triển khai kế hoạch, chương trình Lâm nghiệp bền vững năm 

2020 và chuẩn bị tổng kết Chương trình mục tiêu Lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch 2021-2025. 

- Phối hợp cùng Phòng Tổ chức - Hành chính bố trí lịch cho Lãnh đạo Sở 

làm việc với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, phương án kiện toàn bộ máy quản 

lý và điều hành của Quỹ theo định hướng tổ chức hoạt động theo loại hình đơn 

vị sự nghiệp công lập, phù hợp với quy định mới của Luật Lâm nghiệp năm 

2017 và Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong việc lập hồ sơ chuyển đổi 

mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã trên địa 

bàn tỉnh và thực hiện phương án trồng rừng thay thế. 

- Hướng dẫn các chủ rừng xử lý tài sản trên đất (rừng) để bàn giao về địa 

phương theo Phương án chuyển đổi rừng phòng hộ sang quy hoạch phát triển 

rừng sản xuất; Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định khai 

thác tận dụng diện tích rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách khi chuyển đổi 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

- Giao PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thành lập 

tổ công tác tiến hành khảo sát, đánh giá lại hiện trạng rừng và các thủ tục nhận 

bàn giao từ Thừa Thiên Huế về Quảng Trị để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh. 

- Chi cục Kiểm lâm đánh giá kết quả thực hiện việc giao cho cộng đồng, 

các tổ chức quản lý và bảo vệ rừng, những tồn tại, hạn chế trong quá trình giao 

để báo cáo UBND tỉnh. 

5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan triển 

khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

Tăng cường công tác phòng ngừa cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát, phát 

hiện và xử lý kịp thời có hiệu quả không để lây lan, bùng phát dịch bệnh; kể cả 

dịch bệnh trên gia súc khác và gia cầm. 

- Tập trung tham mưu các giải pháp thực hiện việc tái đàn lợn và phát triển 

chăn nuôi theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh, trong đó 

chú trọng chăn nuôi an toàn sinh học. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, cung ứng lợn 

giống có chất lượng và an toàn dịch bệnh để đẩy nhanh tiến độ khôi phục tái đàn 

lợn. Các cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn người dân về điều kiện để tái 

đàn lợn, khả năng kiểm soát dịch bệnh, quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. 

- Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy 

mạnh công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để nâng cao hiệu quả và tỷ 

lệ tiêm phòng. Phấn đấu kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh LMLM gia 

súc, cúm gia cầm, làm cơ sở ổn định và phát triển đàn vật nuôi. Tập trung công 

tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy 

trình vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.    
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6. Chi cục Phát triển nông thôn 

-  Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát lựa chọn danh 

sách các HTX dự kiến xây dựng HTX kiểu mới. Triển khai thực hiện các nội 

dung phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Liên minh HTX tỉnh trong các 

lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ thành lập mới và cũng cố tổ chức sản xuất 

của các HTX, THT. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh chương trình OCOP theo chủ trương của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT phù hợp với nhu cầu thị trường và tiềm năng phát triển các sản 

phẩm được lựa chọn. 

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn nhằm từng bước nâng cao nguồn nhân lực, nâng cao chất 

lượng, năng suất lao động cho người dân nông thôn.Trường Trung cấp Nông 

nghiệp khẩn trương thực hiện công tác đào tạo nghề theo đúng kế hoạch đã phê 

duyệt tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh. 

-  Tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác sắp xếp, bố trí dân cư tại các 

vùng xung yếu, vùng thường xuyên xãy ra thiên tai lũ lụt, sạt lở; gắn việc ổn 

định bố trí dân cư với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và xây dựng 

hạ tầng thiết yếu cho người dân nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài 

sản của nhân dân. 

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về ATTP; giải quyết tốt hơn những bức xúc của xã hội về vấn đề 

ATTP, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng; kết hợp với quảng bá cho các cơ sở 

sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm 

thủy sản an toàn. 

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch thanh, kiểm tra chuyên ngành các cơ 

sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản.  

 8. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

-  Đẩy mạnh truyền thông và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng trong vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường, cả ở quy mô và cường độ; 

khuyến khích người dân tăng nhu cầu sử dụng nước sạch; hố xí hợp vệ sinh; sử 

dụng các giải pháp xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi, bao bì đựng hóa chất bảo 

vệ thực vật.  

-  Tiếp tục thực hiện phương án cấp nước sinh hoạt nông thôn và kế hoạch 

duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt năm 

2020. Chủ động xây dựng các dự án cấp nước và VSMT nông thôn để kêu gọi 

vốn đầu tư từ các Chương trình Quốc gia, các tổ chức nước ngoài. 

-  Thực hiện tổ chức tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn và 

công tác truyền thông năm 2020. Tổ chức rà soát công tác quản lý, sử dụng và 

khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn.  
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9. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới 

-  Phấn đấu tập trung chỉ đạo thực hiện để không còn huyện chưa có xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, thường xuyên báo cáo Giám đốc Sở để có chỉ đạo kịp 

thời, đặc biệt đối với xã Triệu Nguyên. Đồng thời tập trung chỉ đạo huy động 

các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu không còn xã miền 

núi dưới 8 tiêu chí, xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí. 

-  Đối với tình trạng một số xã đạt chuẩn nhưng bị rớt tiêu chí, Văn phòng 

Điều phối NTM cần phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã chưa 

duy trì vững chắc kết quả đạt 19 tiêu chí, có giải pháp cụ thể để tiếp tục thực 

hiện đạt chuẩn các tiêu chí trong năm 2020. 

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương, các cơ quan truyền thông, cơ quan 

thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh thực hiện tuyên truyền, xây dựng phóng sự 

về chương trình OCOP; tổ chức các hội nghị tuyên truyền từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện, xã nhằm giới thiệu về nội dung và quy trình thực hiện chương trình 

OCOP. Phấn đấu năm 2020 hoàn thiện nâng cấp và công nhận mới 20-25 sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh (3-4 sao). 

10.  Lĩnh vực xây dựng cơ bản 

- Đề nghị các Ban QLDA tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện ở tất cả các khâu. Đặc biệt đối với các đơn vị thi công 

xây lắp cần tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị, tranh 

thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn 

hành công trình trước mùa mưa lũ năm 2020 và thực hiện công tác giải ngân đạt 

100% kế hoạch vốn đã được bố trí. 

- Đối với các công trình có thời gian thực hiện hoàn thành sau mùa mưa lũ 

năm 2020 thì yêu cầu các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục công trình 

liên quan đến vượt lũ phải hoàn thành trước 25/8/2020 và có biện pháp đảm bảo 

an toàn trong mùa mưa lũ. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng 

phương án ứng phó với thiên tai; phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. 

- Phòng Quản lý xây dựng công trình và phòng Kế hoạch - Tài chính tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở 

xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

PTNT làm việc cụ thể với Ban quản lý Khu bảo tồn Biển đảo Cồn Cỏ để thống 

nhất nội dung trong việc đề xuất khu neo đậu tránh trú bảo Biển đảo Cồn Cỏ 

thuộc dự án phát triển thủy sản bền vững để tránh khu vực bảo tồn nghiêm ngặt. 

11. Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở chủ động đẩy nhanh tiến độ, 

hoàn thành sớm các nhiệm vụ được giao; kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện cam 

kết trách nhiệm của Lãnh đạo Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; của Lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở với Lãnh đạo Sở; Chương trình công tác trọng tâm 

năm 2020 của UBND tỉnh, của Ngành để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng 

và thời gian quy định. 
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12. Giao các PGĐ Sở căn cứ nhiệm vụ phân công, tập trung chỉ đạo các nội 

dung trên hoàn thành đúng kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo hoàn thành việc 

tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật đúng thời gian và quy trình Luật ban 

hành văn bản QPPL, cụ thể:  

-  Giám đốc Sở: Quyết định Quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

-  PGĐ Sở Trần Thanh Hiền: Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ phát 

triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tổ chức 

đánh giá, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh gia hạn hoặc điều chỉnh, bổ 

sung các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, nông thôn đã hết thời hạn: Nghị 

quyết 03/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 

27/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND. 

-  PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương: Nghị quyết Quy định về quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nghị quyết thông qua Đề án Kiện toàn tổ chức, 

nâng cao lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. 

       13. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị đã được giải 

đáp tại cuộc họp; yêu cầu Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở phối hợp các 

cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

       14. Tiếp tục nâng cao chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin phục vụ 

công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý. Kiểm soát chặt chẽ và tăng số lượng, 

chất lượng tin bài theo hướng đa dạng, phong phú được đăng tải trên trang 

Website của sở; Sử dụng hộp thư điện tử công vụ dạng @quangtri.gov.vn trong 

công việc, tuyệt đối không sử dụng hộp thư điện tử dạng @gmail.com, 

@yahoo.com... Đối với các phòng chuyên môn thuộc sở cần tăng cường sử dụng 

phần mềm theo dõi chỉ đạo của Sở; Sớm cải tiến bản tin điện tử tại cơ quan Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

      15. Nhiệm vụ còn lại của năm 2020 là rất lớn, yêu cầu trưởng các phòng,  

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

      Giao phòng Tổ chức - Hành chính đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện thông 

báo, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT vào tuần giao ban đầu tháng. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Hòe, TUV, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp giao ban 5 tháng đầu năm 2020; Sở Nông 

nghiệp và PTNT thông báo để các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở biết và triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc,Các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 
 

Hoàng Thanh 
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