UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 242 /BC-SNN

Quảng Trị, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Về việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ (không thời hạn) do UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh giao đến 15/10/2019, tại các văn bản sau:
STT

Số VB/Ngày VB

1

5962/UBND-NN
ngày 28/12/2018

Mô tả nhiệm vụ

Kết quả thực hiện
Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 339/SNN-KHTC ngày
04/3/2019 về việc tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giữa
các Sở, Ban nghành cấp tỉnh, UBND các huyện thành phố, thị xã và các đơn
vị trực thuộc để triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày
12/12/2018 của Văn phòng Chính phủ. Xây dựng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành
nông nghiệp với các nhiệm vụ trọng tâm sau:
V/v Thực hiện đề
- Xây dựng nền nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.
án Tái cơ cấu nông
- Phát triển bền vững kinh tế nông thôn về nông nghiệp, công nghiệp và
nghiệp
dịch vụ. Đẩy mạnh hơn nữa tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM.
- Khai thác tốt điều kiện hội nhập quốc tế cùng với phát huy nội lực; đẩy
mạnh ứng dụng các thành tưu khoa học, công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn
nhân lực cho nông nghiệp nông thôn.
- Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn
với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
- Tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất tiêu thụ sản
1

STT

Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ

2

33/UBND-NN
ngày 03/01/2019

V/v bổ sung có mục
tiêu vốn sự nghiệp
kinh tế thực hiện
hợp phần ổn định
đời sống dân cư
năm 2019.

3

56/UBND-NN
ngày 04/01/2019

V/v Cấp giấy phép
nuôi rùa đầu to

4

207/UBND-NN
ngày 15/01/2019

V/v phối hợp quản
lý tàu cá khai thác
thủy sản trên biển

5

267/UBND-NN

V/v

Tăng

cường

Kết quả thực hiện
phẩm gắn với đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tập trung các mô hình
kinh doanh mới.
- Nghiên cứu các mô hình kinh tế gắn sản xuất với tiêu thụ, cải thiện khả
năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ngăn chặn thực phẩm bẩn, kém chất
lượng.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải
thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 10/5/2019
phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp,
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2019 và kinh
phí quản lý Chương trình.
Hiện nay, đã nghiệm thu 17/77 hộ (các hộ còn lại đang làm nhà) và các
công trình cộng đồng đang được triển khai xây dựng. Dự kiến hoàn thành
100% vốn giao.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng trị không có cá nhân, tổ chức nào nuôi
Rùa đầu to và Chi cục Kiểm lâm chưa cấp giấy phép nuôi Rùa đầu to cho tổ
chức, cá nhân nào. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban
hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/9/2019 về việc tăng cường công tác
quản lý bảo vệ động vật doang dã trên địa bàn tỉnh đồng thời chỉ đạo Chi cục
Kiểm lâm ban hành văn bản số 370/CCKL-QLBVR ngày 27/9/2019 triển
khai thực hiện Chỉ thị. Công tác quản lý hoạt động gây nuôi động vật hoang
dã trên địa bàn đang được thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với Ban
Quản lý cảng cá Quảng Trị và các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng ven biển
tiếp tục t ổ chức kiểm tra, rà soát tàu cá và ngư dân của tỉnh Bến Tre hoạt
động thủy sản, đồng thời nhập cảng và rời cảng tại Quảng Trị. Tuy nhiên, đến
nay chưa có tàu cá và ngư dân của tỉnh Bến Tre cập cảng và rời cảng trên địa
bàn Quảng Trị.
Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cơ quan
2

STT

Số VB/Ngày VB
ngày 17/01/2019

Mô tả nhiệm vụ
công tác phòng,
chống chuột bảo vệ
sản xuất trồng trọt
năm 2019

6

150/QĐ-UBND
ngày 18/01/2019

Quyết định v/v phê
duyệt kế hoạch
chuyển đổi từ trồng
lúa sang trồng ngô
trên đất trồng lúa vụ
Đông Xuân 20182019 trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị

7

578/UBND-NN
ngày 14/02/2019

V/v Kiện toàn bộ
máy lãnh đạo BQL
dự án JICA2 Q.Trị.

8

707/UBND-NN
ngày 25/02/2019

V/v Phối hợp quản
lý tàu cá khai thác
thủy sản trên biển

Kết quả thực hiện
chuyến môn ban hành 02 văn bản dự báo sâu bệnh vụ Đông Xuân và Hè Thu,
09 dự báo sâu bệnh tháng, 38 thông báo sâu bệnh định kỳ hàng tuần. Tổ chức
phân công địa bàn cụ thể cho từng cán bộ kỹ thuật, bám sát đồng ruộng,
thường xuyên theo dõi, dự báo phát sinh và khả năng gây hại của chuột, đồng
thời hướng dẫn các biện pháp diệt trừ chuột.
Chỉ đạo tổ chức 23 lớp tập huấn nhanh với 1.150 lượt nông dân tham gia
về quản lý các đối tượng dịch hại trên các loại cây trồng thông qua đó tập
huấn, hướng dẫn các biện pháp diệt trừ chuột đến tận hộ nông dân. Tiến hành
xây dựng chuyên mục hướng dẫn trừ chuột hại phát 2 đợt trên Trang Nông
nghiệp của QRTV.
Kết quả từ đầu năm đến nay đã tổ chức phát động đào bắt được 234.204
con chuột, sử dụng khoảng 6,5 tấn thuốc sinh học và hơn 50 kg thuốc hóa học
để diệt chuột.
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành
văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Quyết định 150/QĐUBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh, đồng thời tham mưu các đợt kiểm
tra thực hiện chuyển đổi của các địa phương trong vụ Đông Xuân 2019. Kết
quả diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa là
80,85 ha (Hướng Hóa 65 ha, ĐaKrông 4,35 ha, Gio Linh 11,5 ha). Kết quả:
Các địa phương đã thực hiện 80,85 ha (đạt 100% kế hoạch). Diện tích ngô
chuyển đổi sinh trưởng và phát triển tốt, cho hiệu quả cao hơn so với trồng
lúa thiếu nước hoặc bỏ hoang (năng suất ngô đạt 40-60 tạ/ha).
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 10/5/2019
về việc kiện toàn Ban quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng
phòng hộ tỉnh Quảng Trị (Dự án JICA tỉnh Quảng Trị).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng
cá Quảng Trị tổ chức rà soát và đã xác định trong thời gian từ ngày 25/2/2019
- 4/10/2019 có 420 tàu cá Quảng Ngãi nhập và xuất tại Đồn Biên phòng Triệu
Vân và 02 lượt tàu với 20 thuyền viên nhập và xuất tại Đồn Biên phòng Cửa
3

STT

Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ

9

724/UBND-NN
ngày 26/02/2019

V/v Tiêu hủy thuốc
bảo vệ thực vật hết
hạn sử dụng tại kho
thuốc bảo vệ thực
vật của Chi cục
Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật.

10

868/UBND-NN
ngày 08/3/2019

V/v tỉa thửa rừng
trồng

11

875/UBND-NN
ngày 07/3/2019

V/v tăng cường
công tác quản lý

Kết quả thực hiện
Tùng; Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các Đồn Biên Phòng ven biển hướng
dẫn cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi chấp hành
nghiêm túc về qui định của pháp luật về khai thác thủy sản; Chỉ đạo Chi cục
Thủy sản thường xuyên trao đổi thông tin tàu cá tỉnh Quảng Ngãi hoạt động
tại địa phương để kịp thời phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến
khai thác IUU và phối hợp với các đơn vị liên quan của t
ỉnh Quảng Ngãi
trong công tác xác minh và xử lý các thuyền trưởng, chủ tàu tỉnh Quảng Ngãi
vi phạm các qui định của pháp luật trong hoạt động thủy sản.
Đồng thời chỉ đạo Chi cục Thủy sản không thực hiện kiểm tra và cấp giấy
chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá Quảng Ngãi hoạt động nghề
lưới kéo nhưng có giấy phép khai thác thủy sản các nghề khác.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục TTBVTV ký hợp đồng với
Công ty Cổ phần Cơ - Điện- Môi trường LILAMA tỉnh Quảng Ngãi đã vận
chuyển hết số thuốc BVTV tồn kho hết hạn sử dụng, các loại bao bì thải khác
đến nơi tiêu hủy và đang hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng thu gom, tiêu
hủy.
Tiến hành Hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Quảng Trị lấy mẫu đất nền kho thuốc để phân tích kiểm tra dư lượng hóa chất
BVTV; hiện đang chờ kết quả phân tích mẫu đất.
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn BQL
rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế
kỹ thuật tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng phòng hộ theo đúng trình tự quy
định, hồ sơ đã được Chi cục Kiểm lâm thẩm định tại Văn bản số 06/TBTĐKL ngày 06/4/2019 và Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số
172/QĐ-SNN ngày 08/4/2019. Hiện tại, BQL rừng phòng hộ Hướng HóaĐakrông đang tiến hành tỉa thưa rừng trồng theo đúng chỉ đạo của UBND
tỉnh tại văn bản số 868/UBND-NN ngày 08/3/2019.
Về công tác PCCCR: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh
ban hành 06 văn bản tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng-PCCCR,
4

STT

Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ
Kết quả thực hiện
bảo vệ rừng và Phương án huy động lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia chữa
phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm ban hành 03 văn bản chỉ đạo
cháy rừng
tăng cường công tác BVR- PCCCR.
- Tham mưu BCĐ 886 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện
nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Ban hành văn bản tăng
cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Kế hoạch kiểm tra công tác
PCCCR của BCĐ 886, kết quả BCĐ 886 tỉnh đã kiểm tra 08 đợt tại địa bàn các
huyện và chủ rừng.
- Phối hợp Công an tỉnh kiểm tra an toàn PCCCR của 10 chủ rừng lớn; Phối
hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và Chi cục
Kiểm lâm Vùng II tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy rừng bằng
phương tiện cơ giới cho100 lượt người.
- Kiểm tra hiện trường thiết kế xây dựng các công trình BVR-PCCCR của
chủ rừng, tham mưu, đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế nâng cấp đường ranh
cản lửa, bảng tin BVR,chòi canh lửa rừng, các tuyến đường Lâm nghiệp trên
địa bàn huyện Hướng Hóa, Đakrông.
- Ở cấp huyện, các Hạt KL tham mưu UBND cấp huyện ban hành 23 văn
bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng-PCCCR; 07 kế hoạch
kiểm tra công tác bảo vệ rừng-PCCCR;Thành lập các tổ PCCCR của đơn vị
với 04-07 người/tổ; Tham mưu BCĐ 886 huyện tổ chức Hội nghị tổng kết
công tác bảo vệ, PCCCR năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Xây dựng
07 phương án huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng cấp huyện;
Kiện toàn 07 BCĐ huyện với 82 thành viên; Chỉnh sửa 28 phương án
PCCCR của các chủ rừng là tổ chức; BCĐ 886 các huyện kiểm tra công tác
PCCCR của các xã, chủ rừng 57 đợt.
- Kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng hàng ngày cho các địa phương, chủ
rừng; tổ chức trực PCCCR tại Chi cục và các đơn vị trực thuộc vào thời gian cao
điểm cháy rừng để tiếp nhận và xử lý thông tin cháy rừng.
* Tình hình cháy rừng: Trong 09 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 12 vụ

5

STT

Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ

Kết quả thực hiện
cháy rừng trồng, diện tích rừng bị cháy 44,7 ha, giá trị thiệt hại 1.074,3 triệu
đồng, các địa phương đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy1.287 người,
khống chế dập tắt đám cháy. Ngoài ra, trên các địa bàn xảy ra 45 điểm cháy đã
được các địa phương, chủ rừng huy động lực lượng, phương tiện dập tắt kịp
thời nên không gây thiệt hại về rừng. Mặc dù trên địa bàn đã xảy ra 12 vụ cháy
rừng, nhưng nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, tổ chức chữa cháy
kịp thời, hiệu quả nên tỉnh Quảng Trị không để xảy ra cháy lớn như một số
tỉnh trong khu vực. Đến thời điểm hiện tại công tác PCCCR năm 2019 cơ bản
kết thúc, Chi cục Kiểm lâm đang chỉ đạo các Hạt KL tham mưu cho BCĐ 886
cấp huyện tổng kết công tác BVR-PCCCR trên địa bàn huyện và chuẩn bị tổng
kết trên địa bàn tỉnh.
Về công tác thi hành pháp luật Lâm nghiệp: Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm
tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng: Công an, Hải Quan,
Biên phòng và chính quyền địa phương trong quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
tỉnh. Các Hạt Kiểm lâm trên tuyến biên giới Việt-Lào đã tổ chức ký kết kế
hoạch phối hợp bảo vệ rừng trên tuyến biên giới với các Đồn biên phòng: Pa
Lin, Sa Trầm, Sen Bụt, Cù Bai, Ba Tầng, Hướng Phùng, Đồn BP CK quốc tế La
Lay, Đồn BP CK quốc tế Lao Bảo. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phối
hợp với Công an các huyện, thành phố và thị xã về triển khai thực hiện Quy chế
phối hợp số 780/QCPH-CA-SNN ngày 22/7/2016 giữa Công an tỉnh và Sở Nông
nghiệp và PTNT trong công tác đảm bảo an ninh ngành Nông nghiệp và PTNT.
Xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát lâm sản đấu tranh ngăn chặn
trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
Ban hành 07 văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ
rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.
- Xử phạt vi phạm hành chính: Hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành
chính 187 vụ; Phạt tiền 807,3 triệu đồng; Tịch thu 308,569 m3 gỗ quy tròn
các loại, 113,6 kg động vật rừng và 32,7 ster gỗ bất cập phân sung quỹ Nhà
nước (So với cùng kỳ năm 2018, số vụ vi phạm giảm 28 vụ, lâm sản tịch thu
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Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ

Kết quả thực hiện
giảm 16,965 m gỗ quy tròn các loại)
- Xử lý hình sự: Hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng đưa ra xét
xử 06 vụ án hình sự (05 vụ hủy hoại rừng và 01 vụ Vi phạm các định về bảo
vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm), phạt tù 10 đối tượng với tổng hình phạt
239 tháng.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
trong lĩnh vực Lâm nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa
bàn. Tổ chức kiểm tra 119 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản và 135 chủ
rừng trên địa bàn, kết quả các cơ sở, chủ rừng chấp hành tốt quy định về quản
lý bảo vệ rừng, chế biến lâm sản, không phát hiện vi phạm.
Về rà soát, xác định và phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công
nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản và tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du
lịch phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
chưa có các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng để nuôi trồng
thủy sản, kinh doanh dịch vụ du lịch cũng chưa có các cơ sở sản xuất công
nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước.
Về xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở
chi trả DVMTR trên lưu vực các Nhà máy thủy điện Rào Quán, Hạ Rào
V/v Thực hiện Quán, Đakrông 2, Đakrông 3 và La La: Ban điều hành Quỹ BV&PTR đã
chính sách chi trả hoàn thành việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các chủ
dịch vụ môi trường rừng.
Về ký kết và thực hiện hợp đồng chi trả DVMTR: Đã thực hiện ký kết hợp
đồng ủy thác theo quy định Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số
156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngay từ đầu năm với 09 đơn vị sử dụng
DVMTR (gồm 08 Nhà máy Thủy điện và 01 DN cung cấp nước sạch). Nhìn
chung, các đơn vị sử dụng DVMTR đã nộp tiền về Quỹ BV&PTR tỉnh theo
đúng hợp đồng ký kết.
Về công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chi trả DVMTR của các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh: Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường
3
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944/UBND-NN
ngày 12/3/2019
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13

1037/UBND-NN
ngày 18/3/2019

V/v phối hợp quản
lý tàu cá khai thác
thủy sản trên biển.

14

1084/UBND-NN
Ngày 20/3/2019

V/v thực hiện các
dự án, tiểu dự án hỗ
trợ phát triển sản
xuất thuộc Chương

Kết quả thực hiện
xuyên; Quỹ BV&PTR đã tiến hành làm việc với các chủ rừng là tổ chức và
UBND xã có cung ứng DVMTR về công tác quản lý và sử dụng tiền DVMTR.
Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện chi trả tiền DVMTR cho các bên nhận
khoán và sử dụng kinh phí quản lý theo đúng quy định. Đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm và được đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm của Quỹ
BV&PTR tỉnh nhằm đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch trong việc thực
hiện chính sách chi trả DVMTR.
Đối với việc triển khai thực hiện chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân
hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử: Quỹ BV&PTR tỉnh đã thực hiện việc
chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng đạt 70% so với tổng số tiền chi trả.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý cảng
cá Quảng Trị đã tổ chức rà soát, xác định trong thời gian từ ngày 18/3/201904/10/2019 có 84 lượt tàu cá và ngư dân tỉnh Thanh Hóa có hoạt động khai
thác, cập bến, xuất bến tại Quảng Trị; Chi cục Thủy sản phối hợp với các
Đồn Biên phòng hướng dẫn cho một số chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân tỉnh
Thanh Hóa chấp hành nghiêm túc về qui định của pháp luật về khai thác thủy
sản; chỉ đạo Chi cục Thủy sản thường xuyên trao đổi thông tin tàu cá tỉnh
Thanh Hóa hoạt động tại địa phương để kịp thời phối hợp giải quyết tốt các
vấn đề liên quan đến khai thác IUU. Trong thời gian qua, Chi cục Thủy sản
tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu cá của tỉnh
Thanh Hóa khai thác không tuân thủ qui định của pháp luật và báo cáo cho cơ
quan chức năng tỉnh Thanh Hóa biết.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng
ven biển quản lý, kiểm soát chặt chẽ tàu cá và ngư dân tỉnh Thanh Hóa hoạt
động nhập cảng tại Quảng Trị.
Hiện nay, các địa phương đã triển khai thực hiện trên 80% khối lượng
công việc được giao, ước thực hiện cả năm đạt 100% kế hoạch.
Sở đã chỉ đạo Chi cục PTNT xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát chương
trình giảm nghèo năm 2019.
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15

16

Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ
trình MTQG giảm
nghèo bền vững
năm 2019.

1077/UBND-NN
20/3/2019

V/v triển khai Nghị
định về Kiểm lâm
và
Lực
lượng
chuyên trách bảo vệ
rừng.

1109/UBND-VX
Ngày 21/3/2019

V/v đưa sản phẩm
của địa phương lên
sàn
giao
dịch
thương mại điện tử
Postmart.vn.

Kết quả thực hiện

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai Nghị định
đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn đơn vị; Chỉ đạo Hạt Kiểm
lâm các huyện, Kiểm lâm địa bàn tăng cường phối hợp với các cơ quan liên
quan, chính quyền các xã, thôn, bản tuyên truyền phổ biến các quy định của
Luật Lâm nghiệp, Nghị định 01/2019/NĐ-CP đến chính quyền các cấp, chủ
rừng và người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Kết quả: Đã tổ chức 247
cuộc họp/hội nghị để tuyên truyền về bảo vệ rừng, phổ biến Luật Lâm nghiệp
và Nghị định 01/2019/NĐ-CP với 9.598 lượt người tham gia (27 cuộc cấp
huyện, 220 cuộc cấp thôn); Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh, huyện 66 lượt phát sóng; Tuyên truyền trên loa phóng thanh thôn xã:
1.181 lượt; Tuyên truyền lưu động 45 đợt; in và cấp phát 2548 tài liệu các
loại.
Thông qua tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đã nâng cao
nhận thức trong lực lượng Kiểm lâm để kịp thời nắm bắt, đảm bảo thực hiện
đúng các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm; Trách
nhiệm của chủ rừng đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, phát huy
hiệu lực, hiệu quả của lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ
rừng. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ rừng, người
dân trong công tác bảo vệ rừng; tăng cường xã hội hóa công tác quản lý, bảo
vệ rừng trên địa bàn.
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn ký biên
bản phối hợp thực hiện với Bưu điện tỉnh, ban hành Văn bản gửi UBND các
huyện, thị xã phối hợp với bưu điện tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ các hợp tác xã
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại địa phương đưa sản phẩm lên sàn
Postmart.vn.
Thông qua các lớp tập huấn chương trình OCOP đã giới thiệu sàn
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Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ

1647/UBND-NN
Ngày 19/4/2019

V/v Xử lý sạt lở bờ
sông đoạn qua thôn
Trà Liên Đông, xã
Triệu Giang và một
số vị trí sạt lở bờ
sông trên địa bàn
huyện Triệu Phong.

18

1657/UBND-NN
Ngày 19/4/2019

19

2282/UBND-NN
ngày 24/5/2019

Kết quả thực hiện
Postmart.vn cho hơn 250 chủ thể sản phẩm trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã
phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền sàn Postmart.vn tại Hội nghị Tổng
kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới ngày 10/10/2019.
1. Đối với khu vực sạt lở sông đoạn qua thôn Trà Liên Đông, xã Triệu
Giang:
- Trên cơ sở các nội dung đã được triển khai, Sở Nông nghiệp và PTNT đã
phối hợp với Sở Tài chính rà soát, trình UBND tỉnh thống nhất tạm ứng 6,0
tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh giao cho BQLDA Đầu tư xây dựng các công
trình NN&PTNT triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông
Thạch Hãn đoạn qua thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang tại Quyết định
2646/QĐ-UBND ngày 01/10/2019.
- Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức thẩm định Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư trước khi trình UBND tỉnh và HĐND phê duyệt theo
quy định.
2. Đối với khu vực sạt lở tuyến kè Đồng Giám, xã Triệu Độ: Sở Nông
nghiệp và PTNT đã cập nhật, rà soát, tổng hợpvà đưa vào danh mục ưu tiên
xử lý sạt lở theo đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng
với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020 định hướng 2030” đã được UBND
tỉnh phê duyệt. Đồng thời, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đầu tư
công trình khi đảm bảo các điều kiện.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi hoàn thiện dự thảo.
Ngày 23/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số
1513/SNN-TL để lấy ý kiến của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính về kế
hoạch triển khai thực hiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

V/v triển khai thực
hiện các quy định
tại Nghị định số
114/2018/NĐ-CP
ngày 04/9/2018 về
quản lý an toàn đập,
hồ chứa nước.
V/v xây dựng dự án
Trung tâm phát triển Nông thôn bền vững (thuộc Liên hiệp các Hội khoa
phục hồi rừng trên học kỹ thuật Việt Nam) hợp tác với tổ chức NFCON để xây dựng Đề cương
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Số VB/Ngày VB

20

2488/UBND-NN
ngày 05/6/2019

21

2560/UBND-NN
ngày 10/6/2019

22

2956/KH-UBND
ngày 03/7/2019

Mô tả nhiệm vụ
Kết quả thực hiện
địa bàn tỉnh Quảng dự án xin APFNet tài trợ. Đến tháng 8/2019 Trung tâm có thông tin phản hồi
Trị
Dự án không được nhà tài trợ APFNet phê duyệt do mục tiêu dự án trùng với
một dự án khác tương tự đã được nhà tài trợ triển khai trong khu vực. Trung
tâm đã thông báo kết thúc việc xây dựng dự án.
V/v lập quy hoạch
Sở Nông nghiệp và PTNT đang hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán và
vùng nông nghiệp nghiệm thu theo đúng thời gian và quy định.
ứng dụng công
nghệ cao.
V/v thực hiện Chỉ
Hiện nay, Chi cục Thủy lợi đang phối hợp với các địa phương rà soát nhu
thị của Bộ Nông cầu xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiên, tiết
nghiệp và PTNT về kiệm nước để xây dựng đề án tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp
tăng cường công tác có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2020.
phát triển thủy lợi
nhỏ, thủy lợi nội
đồng và tưới tiêu,
tiết kiệm nước.
Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức 06 lớp tập
huấn để phổ biến Kế hoạch 2956/KH-UBND:
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thành lập
Văn phòng kiểm tra, kiểm soát nghề cá, cụ thể ngày 3/10/2019 ban hành
Kế hoạch Thanh Quyết định số 2657/QĐ-UBND thành lập văn phòng kiểm tra, kiểm soát
tra, kiểm tra và nghề cá tại cảng cá Cửa Tùng và Quyết định số 2656/QĐ-UBND thành lập
kiểm soát nghề cá văn phòng kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt. Ngày
trên địa bàn tỉnh 07/10/2019, Văn phòng kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng Cửa Tùng và
Quảng Trị.
Cửa Việt đã tổ chức họp để triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra
tàu cá cập và rời cảng trong thời gian tới. Đồng thời, đã tổ chức họp để phân
công, xây dựng qui chế làm việc của Văn phòng và họp bàn phương án bố trí
Văn phòng làm việc tại hai cảng cá.
Công tác thanh tra, kiểm tra trên biển: Chi cục Thủy sản đã phối hợp với
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Số VB/Ngày VB

23

3043/UBND-NN
ngày 08/7/2019

24

3180/UBND-NN
ngày 16/7/2019

25

3181/UBND-NN
ngày 16/7/2019

26

1957/UBND-NN
ngày 08/5/2019

Mô tả nhiệm vụ

Kết quả thực hiện
các Đồn biên phòng tổ chức 32 chuyến tuần tra kiểm soát trong đó có 26
chuyến trên biển và 06 chuyến nội đồng; kiểm tra trên 400 lượt tàu, xử lý 15
vụ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản với số tiền xử phạt là 25 triệu đồng, truy
đuổi 120 lượt tàu lưới kéo hoạt động ven bờ.
V/v Giải quyết đề
Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số
nghị của Sở Tài 1577/SNN-KHTC ngày 30/9/2019 về giải quyết hồ sơ trồng rừng ngập mặn
nguyên và Môi của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn.
trường.
V/v ủy quyền quyết
Ngày 23/8/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số
định phê duyệt chủ 1344/SNN-KHTC tham mưu UBND tỉnh về đề xuất của UBND huyện Hải
trương chuyển mục Lăng.
đích sử dụng rừng,
phương án trồng
rừng thay thế và trữ
lượng giá trị khai
thác tận dụng gỗ.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động làm việc
với Trung tâm phát triển thế giới thêm xanh. Trung tâm phát triển thế giới
V/v xử lý đề nghị thêm xanh đề nghị cung cấp diện tích rừng cháy của các hộ gia đình và số
của TT phát triển lượng cây giống để trồng lại rừng, Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản số
thế giới thêm xanh. 308/CCKL-SDR ngày 12/8/2019 gửi Trung tâm về cung cấp thông tin và số
lượng cây giống để trồng lại rừng cháy. Hiện nay, Trung tâm đang lập kế
hoạch và tìm kiếm nhà tài trợ để mua, cung cấp cây giống trồng rừng.
Năm 2019, Sở tiếp tục phối hợp với Công ty Đồng Giao, UBND các
V/v Triển khai liên huyện để tiếp tuc chỉ đạo triển khai Đề án vùng nguyên liệu dứa, đặc biệt liên
kết trồng, tiêu thụ kết trong thu mua, tiêu thụ sản phẩm dứa cho bà con nông dân. Kết thúc vụ
sản phẩm Dứa
dứa năm 2019 (dứa chính vụ), sản lượng các địa phương cam kết bán cho
Queen
Công ty Đồng giao 495 tấn, tuy nhiên sản lượng dứa nhập cho công ty Đồng
Giao 75 tấn (đạt 15% so với sản lượng đã cam kết).
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Số VB/Ngày VB

Mô tả nhiệm vụ

2144/KH-UBND
ngày 17/5/2019

Kế hoạch chuyển
đổi cơ cấu cây
trồng ứng phó biến
đổi khí hậu vụ Hè
Thu và Thu Đông
năm 2019 trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị

Kết quả thực hiện
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và
BVTV xây dựng và đề xuất tiếp tục xây dựng mô hình liên kết trồng dứa theo
hướng điều chỉnh lịch mùa vụ trồng, chăm sóc, thu hoạch phù hợp với điều
kiện khí hậu trên địa bàn tỉnh, để có cơ sở khẳng định tính phù hợp và hiệu
quả kinh tế của đề án liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm dứa trên địa bàn
tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 17/5/2019 về chuyển đổi cơ
cấu cây trồng ứng phó với BĐKH trong vụ Hè Thu và Thu Đông 2019. Kết
quả, Vụ Hè thu chuyển đổi được 90 ha đất Lúa sang trồng các loại cây trồng
khác có hiệu quả cao.
Thực hiện nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với
BĐKH tại các địa phương (1.713,5 ha lúa, 97 ha lạc, 62 ha đậu xanh, 25 ha
ngô và 2 ha dưa hấu).
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1587/SNNTTBVTV ngày 01/10/2019 về việc xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp
cây vụ Thu Đông và vụ Đông năm 2019 để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm
định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
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