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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:    254    /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày    17   tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2020 

   
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

  

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ (không thời hạn) do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao đến tháng 8/2020, tại các văn bản như sau: 
 

TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

1 
579/UBND-NN 

ngày 20/02/2020 

V/v đề xuất Dự án 

nước sạch và vệ sinh 

nông thôn giai đoạn 

2021-2025 vốn vay 

WB. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện dự thảo đề xuất Dự án 

“Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi 

khí hậu giai đoạn 2021 -2025” vay vốnWB trình UBND tỉnh. Ngày 

20/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 579/UBND-NN trình 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. Ngày 24/6/2020, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã có văn bản số 4251/BNN-HTQT về việc đề xuất Dự án 

“Nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi 

khí hậu giai đoạn 2021 -2025” vay vốnWB, gửi Bộ Tài chính, Bộ kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2 
972/UBND-KHCN 

Ngày 12/3/2020 

V/v tiếp nhận và ứng 

dụng kết quả nghiên 

cứu đề tài cấp Quốc 

gia 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Trồng trọt và BVTV 

làm đơn vị đầu mối tiếp nhận và ứng dụng kết quả của đề tài. Chi cục 

Trồng trọt và BVTV đã làm việc với đơn vị chủ nhiệm Đề tài là 

Trung tâm nghiên cứu quan trắc mà mô hình hóa môi trường thuộc 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện 

nay, Trung tâm nghiên cứu quan trắc mà mô hình hóa môi trường 

thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6BDB1811FB735F8B47258515000F62FA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/30C8B2E4ECA49BAB4725852A0005AA26?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/30C8B2E4ECA49BAB4725852A0005AA26?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/30C8B2E4ECA49BAB4725852A0005AA26?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/30C8B2E4ECA49BAB4725852A0005AA26?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

đang chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến của Hội đồng 

nghiệm thu cấp Quốc gia. Ngay sau khi được Hội đồng nghiệm thu 

quốc gia nghiệm thu, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiến hành các bước 

tiếp theo để tiếp nhận và ứng dụng kết quả của đề tài. 

3 
2347/UBND-NN 

 Ngày 29/5/2020 

V/v báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án 

theo Quyết định số 

476/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban QLDA DTXD các Công 

trình Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện dự án Xây 

dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị tại báo 

cáo số 507/BC-BQLDA ngày 18/6/2020.  

4 
2439/UBND-NN 

Ngày 03/6/2020 

V/v tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ 

rừng 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1032/SNN-

KHTC ngày 15/6/2020 giao Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý 

rừng triển khai thực hiện; Đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm ban 

hành các văn bản triển khai thực hiện: 

- Văn bản số 331/CCKL-TTPC ngày 05/6/2020 yêu cầu các đơn vị 

tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tham mưu cho 

chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

 - Quyết định số 95/QĐ-KL ngày 23/3/2020 kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về kinh doanh, chế biến lâm sản đối với các cơ sở chế 

biên thương mại và lâm sản trên địa bàn năm 2020, đã kiểm tra các 

nhà máy, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản tại các huyện Đakrông, 

Đông Hà, Hải Lăng, Cam Lộ; chỉ đạo các đơn vị đã kiểm tra 100 cơ 

sở kinh doanh lâm sản. Kết quả các cơ sở kinh doanh, chủ rừng chấp 

hành tốt. 

 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ rừng, 

phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải Quan, Biên 

phòng, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong quản lý 

bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đã xây dựng Quy chế phối 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A3FD6EA817921FED4725857C0011A3E7?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1C6A8D0931FD54BC4725857D0006ACC3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1C6A8D0931FD54BC4725857D0006ACC3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/1C6A8D0931FD54BC4725857D0006ACC3?OpenDocument


3 

 

TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

hợp giữa Kiểm lâm và các Phòng chức năng có liên quan thuộc Công 

an tỉnh; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm xây dựng 09 kế hoạch phối hợp 

với Công an huyện trong công tác bảo vệ rừng và Phòng cháy chữa 

cháy rừng; 97 kế hoạch phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn, Công an xã 

và Dân Quân tự vệ.  

 Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong công 

tác quản lý, BVR khu vực biên giới; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Hướng 

Hóa và Đakrông xây dựng 09 kế hoạch phối hợp với các Đồn Biên 

phòng; Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Kiểm lâm Quảng Trị và 

Kiểm lâm vùng II trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển 

rừng. Đến nay, các quy chế phối hợp được triển khai hiệu quả. 

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm 

hoàn thành công tác rà soát và đã ban hành Quyết định quy định chức 

năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo  Hạt Kiểm lâm Khu 

BTTN Đakrông, Hạt Kiểm lâm Đakrông thành lập 02 Tổ công tác rà 

soát hiện trạng rừng, đất rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa bàn 

xã A Bung do tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao cho tỉnh Quảng Trị. Kết 

quả, 02 Tổ đã phối hợp với chính quyền địa phương xã A Bung hoàn 

thành công tác rà soát hiện trạng rừng và diện tích được bàn giao theo 

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính Phủ, đã có văn bản báo cáo kết quả 

gửi Sở; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực ứng dụng các phần 

mềm GIS, ảnh vệ tinh Sentinal2 để rà soát biến động rừng tự nhiên; 

tiến hành biên tập bản đồ hiện trạng rừng, in ấn và bàn giao cho các 

Hạt Kiểm lâm sử dụng trong công tác theo dõi diễn biến rừng. Các 

biến động rừng đến thời điểm hiện tại đã được cập nhật kịp thời; tiến 

hành rà soát lại các Quy trình TTHC về chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác để phù hợp với Nghị định 83; đồng thời tổ 
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

chức hội nghị thống nhất việc hướng dẫn các chủ đầu tư bổ sung hồ 

sơ theo đúng yêu cầu để đảm bảo trình tự pháp lý của các hồ sơ đề 

xuất đầu tư được thông suốt, không gây phiền hà cho các doanh 

nghiệp. 

- Diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 là 

50.609,06 ha, cao hơn so với năm trước 12.992,59 ha. Thông qua 

chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, các chủ rừng và chính 

quyền địa phương trong khu vực đã nâng cao công tác quản lý bảo vệ 

rừng. Nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tích 

cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng và xóa đói giảm nghèo đối với 

hơn 15 xã vùng sâu vùng xa nằm trong lưu vực thủy điện. Góp phần 

nâng cao đời sống cho hơn 1.627 hộ gia đình, cá nhân và 44 cộng 

đồng thôn dân cư, nhóm hộ gia đình là chủ rừng và 2.096 hộ gia đình 

thuộc các cộng đồng, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng.  

- Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hoàn thành Đề cương nhiệm vụ 

và dự toán kinh phí bổ sung đối với Đề án rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch 3 loại rừng, sắp tới sẽ làm việc với Sở Tài chính để thống nhất 

các nội dung của Đề cương và trình UBND tỉnh phê duyệt.   

5 
2489/UBND-NN 

 Ngày 5/6/2020 

V/v điều chỉnh danh 

mục dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất năm 

2020 do Sở Nông 

nghiệp và PTNT quản 

lý 

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt danh mục các dự án phát 

triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng 

Trị năm 2020; Công văn số 2489/UBND-NN ngày 05/6/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh danh mục dự án hỗ trợ sản 

xuất năm 2020 do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý, Chi cục Thủy 

sản được giao chủ trì thực hiện Dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng theo 

quy trình 3 giai đoạn”. Dự án được triển khai trên địa bàn các xã: 

Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh); Triệu Lăng (huyện Triệu Phong) và 

Hải An (huyện Hải Lăng). Chi cục Thủy sản đã trình Sở Nông nghiệp 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

và PTNT phê duyệt Thuyết minh dự án và đã được Sở Nông nghiệp 

và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 17/6/2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt thuyết minh dự án 

“Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình 3 giai đoạn” thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. Mặt khác, Sở Nông 

nghiệp và PTNT thẩm tra và gửi sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh Phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 

10/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt dự 

toán kinh phí dự án: Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình 3 giai 

đoạn và Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 

của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Dự án: Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình 3 giai đoạn. Chi 

cục Thủy sản đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu tôm giống và thức ăn 

để lựa chọn nhà thầu cung cấp giống và thức ăn thực hiện dự án. 

6 
2517/UBND-NN 

 Ngày 8/6/2020 

V/v triển khai thực 

hiện Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ 

giới hóa nông nghiệp 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1386/SNN-

KHTC ngày 3/8/2020 gửi các Chi cục quản lý nhà nước trực thuộc 

yêu cầu triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg theo quy định. 

Ngày 06/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT  tiếp tục ban hành văn 

bản số 1431/SNN-TTBVTV gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ giới hóa nông nghiệp. 

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn đã có văn bản số 

359/PTNT-KTHT ngày 06/8/2020 gửi Ngân hàng Nông nghiệp và 

PTNT Chi nhánh tỉnh Quảng Trị về việc phối hợp báo cáo kết quả 

thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ và văn bản số 363/PTNT-KTHT ngày 07/8/2020 về 

việc báo cáo tình hình cơ giới hóa nông nghiệp gửi các huyện, thị xã, 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0B87DF1FDC5C0A724725858300063E96?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0B87DF1FDC5C0A724725858300063E96?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0B87DF1FDC5C0A724725858300063E96?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0B87DF1FDC5C0A724725858300063E96?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

thành phố để tổng hợp, đánh giá thực trang và tham mưu văn bản 

thực hiện. 

7 
2660/UBND-NN 

Ngày 16/6/2020 

V/v triển khai thực 

hiện Luật Lâm nghiệp 

và các văn bản hướng 

dẫn Luật 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối 

hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh thẩm 

định các dự án đầu tư về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn. 

Trường hợp có liên quan đến diện tích đặc dụng, phòng hộ, Sở có 

hướng dẫn chi tiết trong việc thuê rừng, thuê môi trường rừng và 

chuyển đổi MĐSDR theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp; Đồng 

thời, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương 

án QLRBV theo hướng dẫn của TT 28/2018/TT-BNNPTNT. Kết quả 

đến nay, đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án cho 03 

BQLRPH, Công ty LN Đường 9; phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây 

dựng phương án cho BQL KBTTN Bắc Hướng Hóa. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát các Ban quản lý 

rừng rừng phòng hộ và đặc dụng trên địa bàn, đến nay chưa có đơn vị 

nào thực hiện việc liên doanh, liên kết hoặc cho thuê dịch vụ môi 

trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí. 

Hiện các Ban quản lý rừng mới hoàn thành việc xây dưng phương án 

quản lý rừng bền vững. 

8 
2698/UBND-NN 

Ngày 19/6/2020 

V/v mua cây giống 

Sâm Ngọc Linh và 

mùn núi 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNTđã chỉ đạo Ban quản lý Khu 

bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa hoàn tất các thủ tục tạm ứng 

kinh phí mua giống cây Sâm Ngọc Linh và mùn núi. Tuy nhiên, do 

tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang có nhiều diễn biến 

phức tạp nên đơn vị chưa triển khai được chuyến đi Quảng Nam để 

mua giống cây. 

9 
2764/UBND-NN 

Ngày 23/6/2020 

V/v hoàn thiện thủ tục 

cấp phép hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành các quy trình, thủ tục và 

trình UBND tỉnh cấp phép tại Giấy phép số 1936/GP-UBND ngày 

20/7/2020. 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6F80EA65D078D7B34725858A00055A3A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6F80EA65D078D7B34725858A00055A3A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6F80EA65D078D7B34725858A00055A3A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6F80EA65D078D7B34725858A00055A3A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A5EAC79F11DA2CC04725858F0011114F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A5EAC79F11DA2CC04725858F0011114F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A5EAC79F11DA2CC04725858F0011114F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E8BE6D3CFAB69C6F4725859100100E80?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E8BE6D3CFAB69C6F4725859100100E80?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E8BE6D3CFAB69C6F4725859100100E80?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

hồ chứa nước Triệu 

Thượng 1 và 2 

 

10 
2806/UBND-NN 

Ngày 25/6/2020 

V/v thực hiện hợp 

đồng liên kết trồng, 

tiêu thụ sản phẩm Dứa 

Thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp với Công ty 

Cổ phần TPXK Đồng Giao, chính quyền các địa phương xây dựng kế 

hoạch thu mua dứa quả trên địa bàn tỉnh, đồng thời đối chiếu, thanh 

toán công nợ với các chủ hợp đồng liên kết trồng, tiêu thụ sản phẩm 

dứa. Tuy nhiên, sản lượng dứa quả thực thu ít, nên tình trạng công nợ 

giữa các HTX/THT trồng dứa với Công ty Đồng Giao chưa được giải 

quyết theo hợp đồng đã ký kết.  

11 
2809/UBND-NN 

Ngày 25/6/2020 

V/v giải quyết khó 

khăn vướng mắc trong 

quá trình trong quá 

trình lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự 

án: Xây dựng, nâng 

cấp cơ sở dịch vụ hậu 

cần nghề cá tỉnh 

Quảng Trị 

1. Về hành lang an toàn giao thông cầu Cửa Việt và tuyến Quốc lộ 

49C; cầu Cửa Tùng và tuyến Quốc lộ 49D:  

- Sở Giao thông vận tải đã thống nhất vị trí xây dựng các hạng mục 

dự án Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Lĩnh tại văn 

bản số 1576/SGTVT-KCHT ngày 25/6/2020; dự án Nâng cấp, mở rộng 

cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt tại văn bản số 

1782/SGTVT-QLCL ngày 20/7/2020. 

- Trước khi triển khai thi công xây dựng công trình, Sở sẽ chỉ đạo 

Ban QLDA ĐTXD các CT Nông nghiệp và PTNT trình cơ quan quản lý 

đường bộ có thẩm quyền cấp Giấy phép thi công và tổ chức đảm bảo 

giao thông theo quy định. 

2. Về việc phân kỳ đầu tư các dự án theo nguồn vốn được bố trí: Sở 

đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các CT Nông nghiệp và PTNT thực hiện 

lập báo cáo NCKT các dự án trong phạm vi nguồn vốn được bố trí (300 

tỷ đồng). 

3. Về giải pháp xây dựng cầu cảng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng 

cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt: Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1441/SNN-QLCT ngày 10/8/2020 về 

việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng cảng cá 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CF75C4CB801FEED84725859200320D07?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CF75C4CB801FEED84725859200320D07?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CF75C4CB801FEED84725859200320D07?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3793E10249DCF20D47258593002D3A00?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

Cửa Việt. Trong đó, có các nội dung điều chỉnh: (i) Điều chỉnh giải 

pháp xây dựng cầu cảng; (ii) Điều chỉnh cao trình mặt bến cầu tàu và 

bến liền bờ. 

12 
2911/UBND-NN 

Ngày 01/7/2020 

V/v tổng kết 10 năm 

công tác đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao 

động nông thôn 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn 

ban hành văn bản số 360/BC-PTNT ngày 06/8/2020 báo cáo Cục 

Kinh tế hợp và PTNT; UBND tỉnh; BCĐ Đề án 1956 tỉnh. Bên cạnh 

đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 242/BC-SNN 

ngày 07/8/2020 về báo cáo tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn. 

13 
3035/UBND-NN 

Ngày 8/7/2020 

V/v đề xuất giải pháp 

tổng thể xử lý sụt lún 

đất trên địa bàn huyện 

Cam Lộ 

Vấn đề xử lý sụt lún đất trên địa bàn huyện Cam Lộ cần phải được 

đánh giá, nghiên cứu đầy đủ thông tin kết hợp giữa luận chứng khoa 

học và thực tiễn; Đồng thời, cần phải có sự tham gia của đơn vị tư 

vấn có đủ năng lực chuyên môn để tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực 

hiện. Hiện tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi 

phối hợp với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ rà soát các hồ sơ, tài 

liệu “Báo cáo khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, xác định rõ 

nguyên nhân sụt lở đất và xác định các diện tích có nguy cơ sụt lún 

đất; đề xuất biện pháp phòng tránh nhằm ngăn chặn sự cố gây thiệt 

hại có thể xảy ra tại các vùng dọc Quốc lộ 9 và dọc sông Hiếu” do 

Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ và Liên đoàn Vật lý Địa chất thực 

hiện năm 2006 và diễn biến tình hình sụt lún từ năm 2006 đến nay 

nhằm xem xét bổ sung phạm vi nghiên cứu và xây dựng nhiệm vụ lập 

đề cương thực hiện. 

Sau khi hoàn thành rà soát, xây dựng nhiệm vụ lập đề cương, Sở 

Nông nghiệp và PTNT triển khai các bước tiếp theo. 

14 
3046/UBND-NN 

Ngày 8/7/2020 

V/v điều chỉnh danh 

mục dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất năm 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV 

kịp thời điều chỉnh đảm bảo theo nội dung và trình tự thủ tục quy 

định (Điều chỉnh hồ trợ liên kết phát triển chanh leo với Công ty 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/38D9A77016A63243472585990006E9F6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/38D9A77016A63243472585990006E9F6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/38D9A77016A63243472585990006E9F6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/38D9A77016A63243472585990006E9F6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F527A2E612BF05F94725859F0027740A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F527A2E612BF05F94725859F0027740A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F527A2E612BF05F94725859F0027740A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F527A2E612BF05F94725859F0027740A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F8B0730C089E4B56472585A00003AE0B?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

2020 do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn quản lý 

Nafood). 

15 
3065/UBND-CN 

Ngày 09/7/2020 

V/v điều chỉnh, bổ 

sung thiết kế BVTC và 

dự toán hạng mục: 

Đường từ 

Km0+192,22 đến 

Km5+600 thuộc công 

trình: Đường nối từ 

cầu Thạch Hãn đến 

trung tâm phường An 

Đôn, thị xã Quảng Trị 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các CT 

Nông nghiệp và PTNT hoàn điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự 

toán hạng mục: Đường từ Km0+192,22 đến Km5+600 ngày 07/6/2020. 

16 
3100/UBND-NN 

Ngày 10/7/2020 

V/v thực hiện Quyết 

định của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, 

chống sạt lở bờ sông 

bờ biển 

Đề án “Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030” được 

Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 

06/7/2020 với quy mô và nội dung rất lớn, trong đó gồm các nhóm 

giải pháp liên quan đến các bộ, ngành TW và địa phương. 

Để triển khai thực hiện vấn đề này, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chỉ đạo Chi cục Thủy lợi kịp thời rà soát, xây dựng Kế hoạch thực 

hiện trên cơ sở 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” của 

tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018. 

Trong đó, sẽ tiến hành khảo sát lại các khu vực sạt lở nhằm điều 

chỉnh, bổ sung các nội dung theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn. 

Sau khi hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý 

kiến các Sở, Ban, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê 

17 
3498/UBND-NN 

Ngày 3/8/2020 

V/v triển khai thực 

hiện Đề án phòng, 

chống sạt lở bờ sông, 

bờ biển đến năm 2030 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/ED498A5D74BE37B4472585A100173DA2?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/73E10B6C0C1C34ED472585A100162136?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CE155A4FA6777D4B472585BA000FD02A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CE155A4FA6777D4B472585BA000FD02A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CE155A4FA6777D4B472585BA000FD02A?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/CE155A4FA6777D4B472585BA000FD02A?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

duyệt để triển khai thực hiện. 

18 
3096/UBND-NN 

Ngày 10/7/2020 

V/v triển khai thực 

hiện Kế hoạch quốc 

gia phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi 

 

Thực hiện quyết định số 972/QĐ-TTG ngày 07/7/2020 của Thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch: 

- Giao nhiệm vụ cho Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện thành 

phố, thị xã chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở tăng cường công tác giám 

sát, phát hiện sớm dịch bệnh. 

- Tổ chức tốt công tác tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn lợn. 

- Khi tiếp nhận thông tin dịch bệnh, kịp thời cử cán bộ kiểm tra, 

xác minh; lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để xác định nguyên 

nhân gây bệnh tại các địa phương tái phát dịch. 

Đã tổ chức lấy 77 mẫu bệnh phẩm lợn bệnh, chết nghi mắc bệnh 

dtlcp; trong đó có 75 mẫu dương tính với bệnh DTLCP. 

- Tình hình dịch bệnh: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/8/2020, 

bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại 168 hộ, 79 thôn, 44 xã của 

huyện 06 huyện (Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và 

Cam Lộ, TX Quảng Trị) với tổng số 935 con (166 nái, 532 lợn thịt và 

237lợn con theo mẹ); tổng trọng lượng tiêu hủy 41.325  kg (nái: 

26653 kg, thịt: 13.854  kg, lợn con theo mẹ: 818kg).  

- Phân công các phòng chức năng xây dựng dự thảo kế hoạch 

phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi tỉnh quảng trị giai đoạn 2020-

2025 trình ubnd tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 8/2020. 

19 
3279/UBND-NN 

Ngày 21/7/2020 

V/v hướng dẫn hoàn 

thiện thủ tục cấp phép 

hoạt động trong phạm 

vi bảo vệ công trình 

Hiện nay, Sở đã hoàn thiện các nội dung, thủ tục trình Sở Tư pháp 

thẩm định dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế phối hợp và quy trình thực hiện nạo vét lòng hồ chứa nước thủy 

lợi, kết hợp thu hồi đất làm vật liệu san lấp. Sau khi UBND tỉnh ban 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE279AA202F4F989472585A100163D0C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE279AA202F4F989472585A100163D0C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE279AA202F4F989472585A100163D0C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE279AA202F4F989472585A100163D0C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/D0CDF6989CD83F49472585AD002A84BD?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/D0CDF6989CD83F49472585AD002A84BD?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/D0CDF6989CD83F49472585AD002A84BD?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/D0CDF6989CD83F49472585AD002A84BD?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

thủy lợi hành Quyết định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ ban hành văn bản 

hướng dẫn cụ thể. 

20 
3303/UBND-NN 

Ngày 22/7/2020 

Về việc thực hiện xây 

dựng Phương án quản 

lý rừng bền vững 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 06 đơn vị được UBND tỉnh phê 

duyệt phương án quản lý rừng bền vững; (Còn 02 đơn vị chưa được 

phê duyệt là Công ty TNHH MTV LN Triệu Hải, Công ty TNHH 

MTV LN Bến Hải), Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản tạm thời 

chưa xem xét thẩm định, do phương án sử dụng đất của 02 đơn vị này 

chưa được UBND tỉnh phê duyệt. 

21 
3302/UBND-NN 

Ngày 22/7/2020 

V/v thực hiện Chỉ thị 

của TTCP về phát triển 

ngành mía đường 

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc triển khai các giải pháp phát triển Ngành mía 

đường Việt Nam trong tình hình mới. Hiện nay, diện tích trồng mía 

đường trên địa bàn toàn tỉnh rất thấp (65,8 ha), cây mía chủ yếu được 

trồng rải rác với quy mô nhỏ ở các vườn nhà, không tập trung. Mặt 

khác, trên địa bàn tỉnh chưa có các doanh nghiệp đến liên kết sản xuất 

và tiêu thụ cây mía đường. Vì vậy, hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

chưa thể triển khai các giải pháp phát triển Ngành mía đường trên địa 

bàn tỉnh. 

22 
3317/UBND-NN 

Ngày 23/7/2020 

V/v xử lý sạt lở bờ 

sông trên địa bàn xã A 

Ngo, huyện Đakrông 

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, để có cơ sở lập và hoàn 

thiện các nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định 

của Luật Đầu tư công, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn 

số 1384/SNN-TL ngày 03/8/2020 đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham 

mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện xử lý, khắc phục 

khẩn cấp sạt lở bờ sông Đakrông đoạn qua thôn A Rồng Dưới, xã A 

Ngo; Đồng thời, chỉ đạo Chi cục cũng đã phối hợp và làm việc với Sở 

Tài chính để làm rõ một số nội dung liên quan đến dự kiến quy mô, 

giải pháp và kinh phí. 

Sau khi UBND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư công trình, Sở Nông 

nghiệp và PTNT sẽ hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/DB4C6F41FC144913472585AE0008ADC6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/DB4C6F41FC144913472585AE0008ADC6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/DB4C6F41FC144913472585AE0008ADC6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/175A067B92424E74472585AE0008BBBE?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/175A067B92424E74472585AE0008BBBE?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/175A067B92424E74472585AE0008BBBE?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/328EAABD8315020E472585AE000FB5BB?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/328EAABD8315020E472585AE000FB5BB?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/328EAABD8315020E472585AE000FB5BB?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định để 

triển khai thực hiện. 

23 
3323/UBND-NN 

Ngày 23/7/2020 

V/v xây dựng Kế 

hoạch phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia 

cầm và thủy sản năm 

2021 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi – Thú y 

hoàn thiện các Dự thảo: 

+ Dự thảo 1: “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

tỉnh Quảng Trị năm 2021”  

+ Dự thảo 2: “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản tỉnh 

Quảng Trị năm 2021”. 

- Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tiến hành việc lấy ý 

kiến các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã về Kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh 

Quảng Trị năm 2021. 

24 
3320/UBND-NN 

Ngày 23/7/2020 

V/v chuẩn bị hồ sơ 

đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1385/SNN-

PTNT ngày 3/8/2020 về việc hướng dẫn rà soát, xây dựng sản phẩm 

tiềm năng đạt 5 sao. 

25 
3321/UBND-NN 

Ngày 23/7/2020 

V/v điều chỉnh hạng 

mục đầu tư công trình 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã giao nhiệm vụ cho Phòng QLXDCT chủ trì cùng với các 

đơn vị có liên quan nghiên cứu và hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện 

các thủ tục để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Pháp 

luật. Trên cơ sở Tờ trình số 100/TTr-UBND và số 101/TTr-UBND 

ngày 27/7/2020 của UBND xã Ba Lòng về việc thẩm định nhiệm vụ 

khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường lâm nghiệp 

thuộc địa bàn xã Ba Lòng; và Đường lâm nghiệp thuộc địa bàn xã Hải 

Phúc củ (nay là xã Ba Lòng). Phòng QLXDCT đã tiến hành thẩm 

định và tham mưu Giám đốc Sở ban hành 2 kết quả thẩm định kèm tờ 

trình số 238/TTr-SNN và số 239/TTr-SNN ngày 31/7/2020  của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc trình phê duyệt nhiệm vụ, dự toán 

khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 02 công trình nêu trên. 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C44DC6339C192C61472585AE0028D72F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C44DC6339C192C61472585AE0028D72F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C44DC6339C192C61472585AE0028D72F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C44DC6339C192C61472585AE0028D72F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C44DC6339C192C61472585AE0028D72F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B88F5F222DACA6F1472585AE0029D3B1?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B88F5F222DACA6F1472585AE0029D3B1?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B88F5F222DACA6F1472585AE0029D3B1?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BB24D08C88DD820C472585AE002A061F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BB24D08C88DD820C472585AE002A061F?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 02 công trình tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND và 

2121/QĐ-UBND ngày 04/8/2020. 

  Đến thời điểm hiện tại Chủ đầu tư đang căn cứ các Quyết định 

phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo của dự án. 

26 
3362/UBND-NN 

Ngày 24/7/2020 

V/v tham gia trưng bày 

sản phẩm tại Hội nghị 

nông thôn mới vùng 

đặc biệt khó khăn 

Do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 nên Trung ương đã có văn 

bản hoãn tổ chức sự kiện. 

27 
3361/UBND-NN 

Ngày 24/7/2020 

V/v thực hiện dự án: 

Xây dựng, nâng cấp cơ 

sở dịch vụ hậu cần 

nghề cá tỉnh Quảng Trị 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các CT 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh 

Quảng Trị”. Đến nay, tiến độ thực hiện như sau: 

1. Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão 

Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong: Ban QLDA đang chỉnh sửa, hoàn 

thiện hồ sơ. Dự kiến trình thẩm định lần 3 trước 15/8/2020. 

2. Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, 

huyện Gio Linh. Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT: Ban 

QLDA trình thẩm định báo cáo NCKT tại Tờ trình số 651/TTr-BQLDA 

ngày 24/07/2020. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 

1345/SNN-QLCT ngày 29/7/2020 lấy ý kiến các Sở Ban ngành liên 

quan. 

3. Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh: Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2218/QĐ-UBND ngày 10/8/2020.  

4. Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy 

sản của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng: Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C7C0A17089508E38472585AF0042B554?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C7C0A17089508E38472585AF0042B554?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C7C0A17089508E38472585AF0042B554?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C7C0A17089508E38472585AF0042B554?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67856E23E143A77C472585AF00442497?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67856E23E143A77C472585AF00442497?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67856E23E143A77C472585AF00442497?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67856E23E143A77C472585AF00442497?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020. 

28 
3408/UBND-NN 

Ngày 28/7/2020 

V/v triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 

37/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh về hoạt 

động khuyến nông 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1395/SNN-

KHTC ngày 04/8/2020 Giao Trung tâm Khuyến nông chủ trì phối 

hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Sở hướng dẫn, 

triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động khuyến nông theo đúng quy 

định. Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông đang dự thảo văn bản để 

hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết. 

29 
3407/UBND-NN 

Ngày 28/7/2020 

V/v triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh về chủ 

trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng 

Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn các chủ đầu tư bổ sung 

hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 của Chính phủ  và lập phương án trồng rừng thay thế trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, có 7/9 đơn vị  đã được UBND 

tỉnh phê duyệt;  02 đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chri đạo đôn đốc Dự án ứng dụng 

nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Fam Quảng Trị và Công ty 

chế biến lâm sản Bắc Long Sơn nộp tiền trồng rừng thay thế theo đúng 

quy định. Hiện nay, Công ty TNHH Bắc Long Sơn đã nộp tiền trồng 

rừng thay thế với số tiền là 18.345.000 đ, Quỹ bảo vệ & Phát triển 

rừng tỉnh Quảng Trị đã xác nhận tại Thông báo số 129/TB-QBV&PTR 

ngày 03/8/2020,.  

Đối với Công ty Fam của Tập đoàn FLC, UBND tỉnh đã phê duyệt 

phương án nộp tiền trồng rừng thay thế t ại Quyết định số 1187/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị 

đã có văn bản số 64/TB-QBV&PTR ngày 23/5/2019; 72/TB-

QBV&PTR ngày 12/6/2019 gửi cho đơn vị đề nghị nộp tiền trồng rừng 

thay thế  với tổng số tiền là 5.616.000.000 đồng nhưng đến nay vẫn 

chưa thực hiện. Lý do: UBND tỉnh đã có Tờ trình số 2345/TTr-UBND 

ngày 28/5/2019 trình Thủ tướng Chính phủ xin quyết định chủ trương 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A189A61FA953BB61472585B40008E07D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A189A61FA953BB61472585B40008E07D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A189A61FA953BB61472585B40008E07D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A189A61FA953BB61472585B40008E07D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A189A61FA953BB61472585B40008E07D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BE0A676A7ACAAA25472585B40008EF3F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BE0A676A7ACAAA25472585B40008EF3F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BE0A676A7ACAAA25472585B40008EF3F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BE0A676A7ACAAA25472585B40008EF3F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BE0A676A7ACAAA25472585B40008EF3F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BE0A676A7ACAAA25472585B40008EF3F?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích để thực hiện dự án 

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM – Quảng Trị. Nhưng 

đến nay, vẫn chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nên UBND tỉnh 

vẫn chưa có cơ sở ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng, nên Công ty vẫn chưa thực hiện. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đôn đốc đơn vị khẩn trương hoàn 

thành việc nộp tiền trồng rừng thay thế theo đúng quy định pháp luật. 

30 
3467/UBND-NN 

Ngày 31/7/2020 

V/v báo cáo phát triển 

chăn nuôi 

Ngày 06/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành báo cáo 

số 239/BC-SNN về phát triển chăn nuôi gửi Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và UBND tỉnh. 

31 
3466/UBND-NN 

Ngày 31/7/2020 

V/v báo cáo tình hình 

triển khai chương trình 

" Không còn nạn đói" 

ở Việt Nam 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 

Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 348/BC-PTNT ngày 31/7/2020 

gửi Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và Sở Nông nghiệp và PTNT.; 

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Báo cáo 240/BC-

SNN ngày 06/8/2020 về báo cáo tình hình triển khai chương trình " 

Không còn nạn đói". 

32 
3465/UBND-NN 

Ngày 31/7/2020 

V/v báo cáo dịch bệnh 

động vật qua hệ thống 

VAHIS 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử 01 cán bộ tham gia lớp tập huấn 

Rà soát, sử dụng nâng cao hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật 

trực tuyến do Cục Thú y tổ chức vào Tháng 6/2020. Bên cạnh đó, 

Thực hiện Công văn  số 4988/BNN-TY ngày 28/7/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Báo cáo  dịch bệnh động vật  qua hệ thống 

VAHIS, từ ngày 05/8/2020, Sở đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y thực hiện báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến tại địa chỉ  

https://vahis.vn/member/sdah/contoutbreak.aspx 

33 
3500/UBND-NN 

Ngày 3/8/2020 

V/v tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát giống 

tôm nước lợ 

 Ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn 

bản số 87/SNN-TS ngày 16 tháng 01 năm 2020 về việc tăng cường 

chỉ đạo sản xuất nuôi tôm nước lợ năm 2020; số 149/SNN-TS ngày 

06 tháng 02 năm 2020 về việc thực hiện khung lịch mùa vụ thả giống 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5C6C2E062965FA6D472585B9000652FF?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5C6C2E062965FA6D472585B9000652FF?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/56D19844F0911C61472585B900068919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/56D19844F0911C61472585B900068919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/56D19844F0911C61472585B900068919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/56D19844F0911C61472585B900068919?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/40EC566796197538472585B90006A671?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/40EC566796197538472585B90006A671?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/40EC566796197538472585B90006A671?OpenDocument
https://vahis.vn/member/sdah/contoutbreak.aspx?fbclid=IwAR3C4Wx-0mriuTVL5StyM3gUWDOMvuWEbQ30TkCWwrkBhFEMGx7mFGb_jvg
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E7639A88F76F224B472585BA000FB491?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E7639A88F76F224B472585BA000FB491?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E7639A88F76F224B472585BA000FB491?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

nuôi tôm nước lợ năm 2020; số 364/SNN-TS ngày 11/3/2020 về việc 

tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, phối hợp với chính quyền địa phương tập trung hướng dẫn 

người nuôi tôm về thời gian thả giống, mật độ và hình thức nuôi cho 

từng vùng nuôi tôm; khuyến cáo các cơ sở/vùng nuôi liên kết với các 

Hiệp hội tôm giống/cơ sở sản xuất giống có uy tín để có con giống 

chất lượng tốt phục vụ sản xuất. 

Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành 

văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý chất 

lượng giống tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh; Triển khai kiểm tra, giám 

sát cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh. 

34 
3499/UBND-NN 

Ngày 3/8/2020 

V/v tăng cường công 

tác ứng phó với hạn 

hán, thiếu nước, xâm 

nhập mặn và phòng, 

chống thiên tai khu 

vực Bắc Trung Bộ 

năm 2020 

Đối với công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn; 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo công tác chống hạn ngay từ đầu 

vụ Hè Thu năm 2020, đặc biệt là thời kỳ quyết liệt nhất tập trung từ 

đầu tháng 6/2020 cho đến nay (Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 

26/7/2020); Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính về tình hình hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn và xin nguồn kinh phí để thực hiện chống hạn 

(văn bản số 3313/TTr-UBND ngày 23/7/2020). 

35 
3524/UBND-NN 

Ngày 4/8/2020 

V/v thực hiện Dự án 

Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh kết cấu hạ 

tầng khu công nghiệp 

đa ngành Triệu Phú 

Theo Báo cáo số 70/BC-TTĐTQH ngày 16/7/2020 của Trung tâm 

Điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm Quảng Trị, diện tích khu vực 

thực hiện dự án khoảng 579,6844 ha; trong đó:  Rừng trồng 36,6007 

ha; đất trống lâm nghiệp 103,5998 ha; các loại đất khác 39,4839 ha. 

Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 

11/10/2016 về việc đề xuất xây dựng Dự án là phù hợp. Tuy nhiên, 

toàn bộ diện tích đề xuất của Dự án này trùng vào diện tích đã quy 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C83855A2E3F6AD0D472585BA000FC240?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C83855A2E3F6AD0D472585BA000FC240?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C83855A2E3F6AD0D472585BA000FC240?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C83855A2E3F6AD0D472585BA000FC240?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C83855A2E3F6AD0D472585BA000FC240?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C83855A2E3F6AD0D472585BA000FC240?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C83855A2E3F6AD0D472585BA000FC240?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B7D19D6A2A9D31CC472585BA0028ECAA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B7D19D6A2A9D31CC472585BA0028ECAA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B7D19D6A2A9D31CC472585BA0028ECAA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B7D19D6A2A9D31CC472585BA0028ECAA?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B7D19D6A2A9D31CC472585BA0028ECAA?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

hoạch cho Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính 

chống chịu vùng ven biển (FMCR). 

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, Sở đã có văn bản số 

1269/SNN-KHTC ngày 17/7/2020 về việc tham gia ý kiến về các loại 

đất để xác định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện 

thẩm định dự án.  

Hiện nay, chủ đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

chủ trương đầu tư dự án; sau khi nhận được hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng rừng và trồng rừng thay thế do Chủ đầu tư lập, Chi cục Kiểm 

lâm sẽ tham mưu Sở hỗ trợ nhà đầu tư theo đúng quy định. 

36 
3552/UBND-NN 

Ngày 4/8/2020 

V/v tham gia giới 

thiệu, quảng bá sản 

phẩm OCOP gắn với 

văn hóa các tỉnh miền 

Trung và Tây Nguyên 

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid nên Chi cục phát triển nông 

thôn chưa xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia. 

37 
2489/UBND-NN 

ngày 05/6/2020 

V/v điều chỉnh danh 

mục dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất năm 

2020 do Sở Nông 

nghiệp và PTNT quản 

lý 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Thủy sản chủ trì thực 

hiện Dự án “Nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình 3 giai đoạn”. Dự 

án được triển khai trên địa bàn các xã: Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh); 

Triệu Lăng (huyện Triệu Phong) và Hải An (huyện Hải Lăng). Đến 

nay dự án đã được sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thuyết minh. 

Hiện nay, Chi cục Thủy sản đang tiến hành thực hiện các bước tổ 

chức đấu thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu cung cấp  giống và 

thức ăn để thực hiện dự án.  

38 
2930/UBND-NN 

ngày 02/7/2020 

V/v cung cấp số liệu 

hỗ trợ nông nghiệp 

trong nước và trợ cấp 

xuất khẩu nông sản 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1380/SNN-

KHTC ngày 3/8/2020 gửi các Sở, ngành liên quan để tổng hợp số liệu 

báo cáo  Bộ theo đúng thời gian quy định trước 15/8/2020. 

39 2946/UBND-NN V/v hỗ trợ dự án nông Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn Công ty TNHH MTV QT 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5D947244BA5EE39A472585BB0005C021?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5D947244BA5EE39A472585BB0005C021?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5D947244BA5EE39A472585BB0005C021?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5D947244BA5EE39A472585BB0005C021?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/5D947244BA5EE39A472585BB0005C021?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE9B429EA32D8BF54725858300070C93?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2358538557C8757A4725859A000B9411?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2358538557C8757A4725859A000B9411?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2358538557C8757A4725859A000B9411?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/2358538557C8757A4725859A000B9411?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/21EC86D1F5802C734725859A002AF540?OpenDocument
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TT Số VB/ Ngày VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả/tiến độ thực hiện 

ngày 03/7/2020 nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao 

Hùng Dung  tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị về  

hoàn thiện hồ sơ Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao 

và dự kiến sẽ tổ chức đoàn liên ngành nghiệm thu trong tháng 8/2020 

để hỗ trợ đầu tư theo quy định. 

40 
3211/UBND-NN 

ngày 16/7/2020 

V/v triển khai thực 

hiện Nghị định 83/NĐ-

CP sửa đổi bổ sung 

Nghị định số 156/NĐ-

CP 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1302/SNN-

KHTC ngày 24/7/2020 gửi các Sở, ngành, địa phương phối hợp triển 

khai thực hiện Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của 

Chính phủ. 

41 
3318/UBND-NN 

ngày 23/7/2020 

V/v thực hiện các thủ 

tục công bố mở cảng 

cá theo quy định tại 

Luật Thủy sản năm 

2017 và Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số: 246/QĐ-

SNN ngày 31/7/2020 Về việc thành lập Tổ kiểm tra, đánh giá điều 

kiện để công bố mở Cảng cá Cửa Tùng. Hồ sơ công bố đã hoàn thiện 

và chuyển đến TTHCC thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 

 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C3F38A7A8919A1A3472585A8000B8DF3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C3F38A7A8919A1A3472585A8000B8DF3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C3F38A7A8919A1A3472585A8000B8DF3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C3F38A7A8919A1A3472585A8000B8DF3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/C3F38A7A8919A1A3472585A8000B8DF3?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/63D2574A57615111472585AE00111FCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/63D2574A57615111472585AE00111FCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/63D2574A57615111472585AE00111FCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/63D2574A57615111472585AE00111FCC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/63D2574A57615111472585AE00111FCC?OpenDocument
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