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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:   258    /BC - SNN      Quảng Trị, ngày   24   tháng  10  năm  2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019: 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019, Kết luận số 137-KL/TU ngày 30/11/2018 của 

Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định số 2880/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2019, Kế hoạch số 5954/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về 

việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019.  

Để tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và góp phần thành công cơ cấu 

lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở với Giám đốc Sở; ban hành Chương trình công tác 

trọng tâm năm 2019 và các kế hoạch
1
 triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, 

nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, quyết liệt. Trên 

cơ sở các kế hoạch đã ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các phòng, 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, đồng bộ, 

với phương châm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, 

trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng cải cách hành chính, thực hiện 

nghiêm túc các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; 

tăng cường kêu gọi đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp để liên kết triển khai 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp sạch,... gắn với chế biến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho các nông sản 

chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành một 

cách quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, năm 2019, công tác 

chỉ đạo, điều hành của ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được những kết quả 

tích cực trên tất cả lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; không có 

                                           
1
 Kế hoạch số 1799/KH-SNN ngày 28/12/2019 về đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2019, Kế hoạch số 

1811/KH-SNN ngày 28/12/2018 về thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Trên 

cơ sở các kế hoạch đã ban hành, trong quý I/2019, Kế hoạch 1814/KH-SNN ngày 28/12/2018về duy trì và củng 

cố chỉ số PAPI của Ngành, Kế hoạch 1815/KH-SNN ngày 28/12/2018 về cải cách hành chính Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Kế hoạch số 1797/KH-SNN ngày 28/12/2018 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; Kế hoạch 

số 297/KH-SNN ngày 06/3/2019 về thực hiện cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và Giám đốc Sở với 

BTV Tỉnh ủy 
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nhiệm vụ nào hoàn thành chậm, quá hạn, 100% TTHC giải quyết trước hạn góp 

phần hoàn thành một cách toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, đưa tốc độ tăng 

trưởng của Ngành dự kiến đạt trên 5%. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực quan 

trọng như sau: 

1. Về chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đảm bảo thực 

hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra; chủ động triển khai các mô hình liên kết 

theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tăng cường ứng dụng tiến bộ 

KHKT mới; chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng 

nông thôn mới: 

1.1. Về chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp: 

Bước vào sản xuất năm 2019, ngành Nông nghiệp tiếp tục đối mặt với 

nhiều khó khăn thách thức: Nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi...
2
.  Để chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi, Sở 

Nông nghiệp và PTNT chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 

5861/PA-UBND ngày 24/12/2018 về "Phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp 

ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019"; Chỉ thị về tổ chức 

thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, dân sinh năm 2018-2019 (Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 

19/11/2018); Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 17/5/2019 về việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 trên địa 

bàn tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu 

quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững gắn 

với liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, lựa chọn các giải pháp thích ứng với biến 

đổi khí hậu; Đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất nhằm biến các điều kiện 

bất lợi thành lợi thế phát triển, chú trọng gắn phát triển nông nghiệp với du lịch 

sinh thái; áp dụng các biện pháp tưới tiêu khoa học, làm tốt công tác phòng trừ 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản. Bên cạnh đó, xác định thủy sản là 

ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu 

UBND tỉnh, kêu gọi các doanh nghiệp có thế mạnh về khoa học công nghệ, có 

thị trường tiêu thụ, xuất khẩu như: Camimex (Cà Mau), Đắc Lộc (Phú Yên),...để 

thu hút đầu tư vào ngành tôm. Ngoài ra, điều phối các nguồn lực từ chương trình 

MTQG xây dựng NTM và Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND để nhân rộng các dự 

án nuôi tôm áp dụng công nghệ mới. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, điều hành trong 

sản xuất nông nghiệp đạt kết quả quan trọng: 

a) Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, cung ứng giống đảm bảo chất lượng.  

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động trong công tác dự tính 

dự báo, điều tra sâu bệnh định kỳ và đột xuất; cử cán bộ kỹ thuật bám sát địa 

bàn kết hợp với cán bộ cơ sở, trực tiếp chỉ đạo ngay từ đầu vụ; nắm chắc diễn 

                                           
2
 Trong đó: lượng mưa 3 tháng cuối năm 2018 thấp hơn (TBNN) và đạt từ 60-90% TBNN cùng kỳ, mực nước 

các hồ chứa đạt dưới 60% công suất thiết kế; Nguy cơ cháy rừng rất lớn; Dịch LMLM, Dịch tả lợn Châu Phi,... 
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biến tình hình dịch hại, kịp thời khắc phục thiệt hại do bão số 4 (Podul)
3
 và đề 

xuất các giải pháp kịp thời đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh gây ra nên sản lượng và chất lượng nhiều loại cây trồng tăng hơn so 

với kế hoạch đề ra. Cụ thể:  

Diện tích gieo trồng cây lương thực ước đạt 54.453,5 ha, đạt 100,28% KH. 

Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 284.166,8 tấn, vượt 9,3% kế hoạch năm 2019. 

Trong đó:  

- Cây lương thực có hạt: Cây lúa gieo trồng được 50.455,9 ha, đạt 100,9% 

kế hoạch năm, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt 53,62 tạ/ha, sản lượng 

lúa ước đạt 270.558,8 tấn, đạt 109,76% so với kế hoạch (KH: 246.500 tấn), 

trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao ước đạt 37.268,6 ha, tăng 4.208,7 ha so 

với năm 2018
4
 chiếm gần 77% tổng diện tích gieo trồng lúa 02 vụ; Diện tích 

cánh đồng lớn cả năm đạt 8.297 ha, tăng 2.240,4 ha so với năm 2018, quy mô 

mỗi cánh đồng từ 20 - 50 ha. Đặc biệt, mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất 

lượng cao theo hướng hữu cơ, có liên kết tiếp tục khẳng định hiệu quả trên cả 3 

mặt kinh tế, xã hội và môi trường, từng bước xây dựng thành công thương hiệu 

gạo hữu cơ Quảng Trị. Cây ngô
5
: gieo trồng ước đạt 3.997,6 ha, năng suất ngô ước 

đạt 34,04 tạ/ha, Sản lượng ước đạt 13.769,5 tấn, đạt 101,7 % kế hoạch năm (KH 

13.500 tấn).  

- Cây lạc: gieo trồng ước đạt 3.343,5 ha, năng suất ước đạt 21,1 tạ/ha, sản 

lượng ước đạt 7.057,3 tấn. 

- Cây lấy củ có bột: gieo trồng khoai lang ước đạt 2.025,8 ha, sản lượng cả năm 

ước đạt 16.645,6 tấn, giảm 8,95% so với năm trước. Diện tích trồng sắn ước đạt 

11.728,6 ha, đạt 106,6% kế hoạch năm (KH 11.000 ha), năng suất ước đạt 17,1 

tấn/ha, sản lượng cả năm ước đạt 199.469,3 tấn, đạt 124,67 % kế hoạch năm. 

- Cây công nghiệp dài ngày: Diện tích cà phê đến nay là 4.899,5 ha, hiện 

đang ở giai đoạn phát triển quả, năng suất quả tươi dự kiến đạt 12 tạ/ha, tương 

đương với năm 2018. Diện tích cao su đến nay là 19.306,7ha, trong đó diện tích cao 

su cho sản phẩm 12.463,9 ha. Diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh tính đến nay là 

2.510,1 ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến năng suất ước đạt 11 

tạ/ha, cao hơn 3,8 tạ/ha so với năm 2018.  

b) Về chăn nuôi, thú y: Năm 2019, trên lĩnh vực chăn nuôi gặp không ít khó 

khăn, như dịch bệnh nguy hiểm lở mồm long móng xảy ra nhiều địa phương trong 

tỉnh; giá cả lợn hơi không ổn định; đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện và gây 

hại tại 117 xã, phường, thị trấn với 501 thôn, 9.593 hộ của 9 huyện, thành phố, 

thị xã; số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trên 49.771 con, với tổng trọng lượng 

trên 2.683,7 tấn,... Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động trình UBND tỉnh ban 

hành các văn bản chỉ đạo kịp thời đến các cấp, các ngành, địa phương và đông 

                                           
3
 Từ ngày 28/8-04/9/2019 gây mưa lớn trên diện rộng, đã làm đổ ngã và ngập úng gần 2.304 ha lúa đang chuẩn 

bị thu hoạch, trong đó có khoảng 792 ha bị nẩy mầm, ước sản lượng lúa bị thiệt hại khoảng 4.000 tấn. Ngoài cây 

lúa, có hơn 1.000 ha rau màu các loại bị thiệt hại (lạc, đậu các loại, sắn, môn, từ, tía, rau các loại) 
4
 Trong đó vụ Đông Xuân 2018 -2019: 20.666,5 ha, vụ Hè Thu 2019: 16.602,1ha. 

5
 Diện tích Ngô Vụ Đông xuân: 3.120 ha, Vụ Hè Thu: 690,6 ha. 
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đảo nhân dân nhằm tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Đến 

cuối tháng 10/2019, có 17 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch do đã qua 30 

ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh
6
. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công 

tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc phòng 

dịch, tổ chức tiêu hủy, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi; lập hồ sơ hỗ 

trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định và tái sản xuất sau dịch bệnh tả lợn 

Châu Phi.  Thống kê, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình dịch, kết quả tiêu hủy lợn 

bệnh cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định và thông tin, tuyên truyền về 

thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn kịp thời giúp người chăn nuôi không bị tư 

thương ép giá; chỉ đạo tăng cường liên kết chăn nuôi theo chuỗi, chăn nuôi sinh học. 

Nhờ vậy, thời gian qua chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, 

chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng KHKT tiên tiến, công 

nghệ cao được mở rộng; nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học được phổ biến, 

nhân rộng, các liên kết trong sản xuất chăn nuôi đảm bảo bao tiêu đầu ra cho sản 

phẩm
7
, tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng số lượng sản phẩm lớn và chất lượng cao 

cho thị trường và đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh. Tổng đàn gia cầm tăng mạnh 

do tăng số lượng gia trại, trang trại; chăn nuôi gia cầm đang được tập trung hơn 

để bù đắp thiếu hụt sản xuất chăn nuôi do dịch tả lợn châu Phi. Tổng sản lượng 

thịt hơi xuất chuồng năm 2019 ước đạt 39.000 tấn, đạt kế hoạch năm. 

c) Trên lĩnh vực thuỷ sản: Từ đầu năm 2019 đến nay dịch bệnh hoại tử gan 

tụy, đốm trắng trên tôm nuôi tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch nuôi. 

Ngành Nông nghiệp đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về công tác giống, xử lý môi trường nuôi, ban hành khuyến 

nghị vụ nuôi năm 2019 và tích cực chỉ đạo hướng dẫn nuôi trồng thuỷ sản theo 

khung lịch thời vụ, nhất là triển khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ 

cao, nuôi hai giai đoạn nhằm giám sát bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất, 

sản lượng; thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát ngăn 

chặn và xử lý vi phạm trên biển; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg 

ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp 

pháp, không báo cáo, không theo quy định; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện cơ 

cấu lại thủy sản và triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị 

định số 67/2014/NĐ-CP, Quyết định 48/2010/QĐ-TTg; tiếp tục chỉ đạo triển khai 

thực hiện các mô hình chuyển đổi sinh kế cho ngư dân vùng biển,... với thời tiết, 

ngư trường thuận lợi, nên tổng sản lượng thủy sản năm 2019 ước 35.247 tấn, đạt 

107,8%  so với kế hoạch. Trong đó: khai thác: 26.697 tấn, nuôi trồng 8.550 tấn.  

d) Trên lĩnh vực lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng luôn 

được chú trọng; kịp thời cập nhật nắm vững diễn biến tài nguyên rừng; hướng dẫn 

                                           
6
 Phường 5, TP Đông Hà; xã Gio An, Gio Việt, Hải Thái, huyện Gio Linh; xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng; xã 

Thanh,  Tân Hợp, Ba Tầng  và xã Húc, huyện Hướng Hóa;  xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; xã Mò Ó, A Vao, 
Húc Nghì, A Ngo, Tà Rụt, huyện Đakrông; xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Kim, huyện Vinh Linh. 
7
 Toàn tỉnh hiện có 78 trang trại chăn nuôi nuôi lợn , bò và gia cầm ; Trong đó, có 04 HTX chăn nuôi, 48 trang 

trại chăn nuôi gia công (liên kết với các công ty thức ăn chăn nuôi ), 64 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận 

trang trại, 03 trang trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận VietGap (01 trại gà, 02 trại lợn)  
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các địa phương, chủ rừng xây dựng phương án chi tiết chuyển đổi rừng phòng hộ 

đầu nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất; thực hiện nghiêm túc việc 

chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo theo quy định, ổn định quy hoạch 3 loại 

rừng, phục vụ công tác phát triển kinh tế-xã hội; Để nâng cao hiệu quả kinh tế từ 

việc trồng rừng, ngày 06/5/2019, ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các Công 

ty, doanh nghiệp, các Dự án trong và ngoài nước tổ chức Hội nghị bàn giải pháp 

nhân rộng rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, thông qua Hội nghị giúp các 

doanh nghiệp, công ty tổ chức ký cam kết trong việc đầu tư, thu mua sản phẩm 

gổ từ rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC. Việc kiểm tra, giám sát khai thác, xác 

nhận lâm sản khai thác được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Xác định để nâng 

cao giá trị gia tăng sản phẩm lâm nghiệp cần được tăng cường chỉ đạo việc nâng 

cao chất lượng giống, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất lâm 

nghiệp. Kịp thời chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác 

trồng rừng trên địa bàn tỉnh; Kết quả đến nay toàn tỉnh đã trồng mới rừng với 

diện tích là 6500ha; 108,3% kế hoạch năm; Trồng 2,5 triệu cây phân tán, đạt 

100% kế hoạch.  Bên cạnh đó, chỉ đạo công tác tuyên truyền, khoán bảo vệ rừng, 

tuần tra bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn xâm hại rừng được thực hiện quyết liệt. 

Phối hợp tốt giữa các ngành chức năng trong ngăn chặn các vụ vận chuyển, mua 

bán trái phép lâm sản, nhiều vụ vi phạm lâm sản có giá trị lớn đã bị bắt giữ
8
. Công 

tác PCCCR được chủ động triển khai nhiều biện pháp từ cấp tỉnh đến cấp xã; kịp 

thời tham mưu kiện toàn BCĐ, rà soát bổ sung phương án PCCCR; chuẩn bị lực 

lượng, phương tiện chữa cháy rừng và phương án huy động lực lượng hỗ trợ chữa 

cháy, nhờ đó từ đầu năm đến nay chỉ xảy ra 12 vụ cháy rừng trồng, diện tích rừng 

bị cháy 44,7 ha, giá trị thiệt hại 1.074,3 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo khai thác 

gỗ và lâm sản tính đến nay sản lượng gỗ khai thác được là 819.913 m
3
, tăng 

9,28% so với cùng kỳ, khai thác nhựa thông 600 tấn; Ước tính giá trị khai thác 

khoảng 880 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở nên đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp 

phần duy trì, ổn định độ che phủ rừng khoảng 50% (đạt 100% KH). 

e. Công tác thuỷ lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất và xây dựng cơ bản; công 

tác phòng chống thiên tai:  

Bước vào vụ sản xuất năm 2019, trước  tình hình thiếu hụt nguồn nước tại 

các hồ chứa, hạn hán và xâm nhập mặn,... Để chủ động ứng phó với những diễn 

biến bất lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành 

văn bản số 5861/PA-UBND ngày 24/12/2018 về "Phương án tổ chức sản xuất 

nông nghiệp ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019"; Chỉ thị về 

tổ chức thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn phục 

vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh năm 2018-2019 (Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 

19/11/2018); Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 17/5/2019 về việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu vụ Hè Thu và Thu Đông 2019 trên địa 

bàn tỉnh; Tăng cường chỉ đạo công tác vận hành, điều tiết hệ thống công trình 

                                           
8
 Kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 194 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 185 vụ; Phạt tiền 798,5 triệu 

đồng; tịch thu 305,859 m3 gỗ quy tròn các loại, 100,6 kg động vật rừng và  27 ster gỗ bất cập phân sung quỹ nhà 

nước. 
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thủy lợi, đê điều đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, tưới tiêu. Trong đó, quán triệt 

phương châm “Tưới tiết kiệm, sử dụng nguồn nước một cách hợp lý, hiệu quả” 

cho sản xuất, thực hiện triệt để phương pháp tưới luân phiên, chú trọng áp dụng 

các biện pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm cho cây lúa và cây trồng cạn. Tận 

dụng và mở rộng tối đa diện tích sản xuất ở các vùng có điều kiện tưới; đối với 

các vùng thiếu nước, xem xét chuyển đổi sang cây trồng cạn phù hợp. Kết quả 

diện tích tưới trong vụ Đông Xuân 2018-2019: 25.632 ha lúa, 1.129 ha màu, mạ 

cây công nghiệp, 968 ha nuôi trồng thủy sản, góp phần quan trọng đưa năng suất 

lúa đạt 58,4 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt trên 15 vạn tấn (cao nhất từ trước 

đến nay); vụ Hè Thu năm 2019, trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục 

diễn ra trên địa bàn tỉnh nhưng với tinh thần chủ động xây dựng phương án cấp 

nước tiết kiệm, đảm bảo cơ bản phục vụ sản xuất - sinh hoạt cho người dân. 

Tập trung chỉ đạo các Ban QLDA đôn đốc các nhà thầu, xây lắp huy động 

nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời gian thuận lợi để thi công, đảm bảo yêu cầu tiến độ 

thi công và giải ngân các công trình đạt và vượt kế hoạch.  Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện kế 

hoạch và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần thực hiện 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đúng theo quy định tại Nghị quyết 

số 24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phân bổ 

vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019 và các 

văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành có liên quan. 

Để chủ động phòng tránh và ứng phó với các diễn biến ngày càng phức tạp, 

cực đoan của thiên tai, ngay từ đầu năm 2019, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT 

&TKCN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh chỉ 

đạo các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; đôn đốc các địa phương , đơn vị liên quan rà soát 

xây dựng và cập nhật kế hoạch phòng , chống thiên tai , cung cấp số liệu để xây 

dựng phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh ; tham 

mưu UBND tỉnh giao kế hoạch thu Quỹ đợt I năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh; Triển khai nghiêm túc công tác trực ban 

PCTT&TKCN, tham mưu kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN và UBND 

tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành, ứng phó với thiên tai. Thống kê, tổng 

hợp thiệt hại sau các đợt thiên tai báo cáo kịp thời các cơ quan cấp trên. 

1.2. Triển khai các mô hình liên kết theo hướng sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới: 

Để thực hiện có hiệu quả chương trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo 

hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, ngành Nông nghiệp và PTNT 

cùng với các địa phương tiếp tục chủ động kết nối với các công ty, doanh nghiệp 

triển khai các mô hình liên kết theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tăng 

cường ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sản xuất theo quy mô lớn, 

theo chuỗi giá trị, đặc biệt có sự phối hợp liên kết 4 nhà trong hỗ trợ đầu vào và 

tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho nông dân. Tập trung tìm kiếm , chuyển giao khoa 

học kỹ thuật , công nghệ cao vào sản xuất nhằm thay đổi phương thức canh tác , 



7 

 

nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích. Năm 2019, tiếp tục duy trì và 

phát triển liên kết sản xuất gạo hữu cơ Quảng Trị với Công ty nông sản hữu cơ 

Quảng Trị (QTO) với diện tích 196 ha; chỉ đạo thử nghiệm tái canh cà phê (09 

ha) bằng công nghệ Obi Ong biển; mở rộng diện tích cà phê sinh thái, cà phê 

chứng nhận theo tiêu chuẩn 4C với diện tích gần 500 ha; Tiếp tục hỗ trợ liên kết 

giữa Công ty Organic More với các hộ nông dân ở xã Gio An (Gio Linh), xã 

Vĩnh Hòa (Vĩnh Linh) để duy trì và mở rộng sản xuất hồ tiêu hữu cơ có liên kết 

hơn 100 ha; xây dựng thí điểm vùng không nhiễm các đối tượng dịch hại và 

hướng dẫn quy trình canh tác hữu cơ, ứng dụng các chế phẩm sinh học để phòng 

bệnh cho cây hồ tiêu; Tiếp tục hợp tác với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc 

phát triển vùng chanh leo xuất khẩu với quy mô 32 ha; Chủ động phối hợp với 

Công ty Đồng Giao làm việc với UBND các huyện để thực hiện tốt các giải 

pháp chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm dứa cho nông dân đồng thời nghiên 

cứu điều chỉnh quy trình trồng dứa phù hợp trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục tham 

mưu triển khai thực hiện thành công Đề án vùng nguyên liệu dứa; Tiếp tục chỉ 

đạo, nhân rộng mô hình CSA trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao; Hỗ trợ liên kết 

giữa các nhóm hộ nông dân xã Gio An, huyện Gio Linh với Công ty TNHH 

nông nghiệp CNC Tuệ Lâm để thực hiện dự án trồng thử nghiệm và tiêu thụ cây 

dược liệu Sâm Bố chính, kết quả năng suất đạt bình quân 6 tấn/ha, sau khi trừ 

chi phí cho lãi bình quân 120 triệu đồng/ha đạt hiệu quả cao; Tiếp tục phối hợp 

với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) để thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác phát 

triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tập 

đoàn Sumitomo - Nhật Bản: Thông qua mô hình đã khẳng định điều kiện đất 

đai, khí hậu Quảng Trị (kể cả đất cát ven biển) phù hợp với phát triển cây dưa 

lưới, cho năng suất và chất lượng cao, được thị trường chấp nhận; Chủ động 

tham mưu UBND tỉnh kêu gọi, ký kết với các doanh nghiệp có thế mạnh về 

khoa học công nghệ, có thị trường tiêu thụ, xuất khẩu như: Công ty Camimex 

(Cà Mau), Công ty Đắc Lộc (Phú Yên),... để thu hút đầu tư vào ngành tôm và 

nuôi cá ngừ vây xanh trên địa bàn tỉnh. 

Trên lĩnh vực chăn nuôi toàn tỉnh hiện có 78 trang trại chăn nuôi nuôi lợn , 

bò và gia cầm ; Trong đó, có 04 HTX chăn nuôi, 48 trang trại chăn nuôi gia 

công (liên kết với các công ty thức ăn chăn nuôi ), 64 trang trại đã được cấp giấy 

chứng nhận trang trại, 03 trang trại chăn nuôi đã được cấp giấy chứng nhận 

VietGAPH (01 trại gà, 02 trại lợn) tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm an 

toàn thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp đã lập dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. 

Các liên kết trong sản xuất chăn nuôi đã góp phần đảm bảo bao tiêu đầu ra cho 

sản phẩm chăn nuôi , tăng năng lực cạnh tranh cho các thành viên tham gia liên 

kết, đáp ứng được số lượng sản phẩm lớn và chất lượng cho thị trường. 

1.3. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông 

thôn mới; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 

Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới: Để hoàn thành kế hoạch 

trong năm 2019 có 06-08 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới đến cuối năm 2019 lên 58-62 xã (đạt tỷ lệ 49,57 - 52,9%). BCĐ 

chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã tích cực, tập trung chỉ đạo các ngành, 
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địa phương triển khai thực hiện, tiến hành rà soát hiện trạng và nhu cầu nguồn lực 

đạt chuẩn của 10 xã đăng ký về đích năm 2019; đề xuất phân bổ kịp thời nguồn vốn 

Kế hoạch năm 2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Hiện nay, 

Văn phòng điều phối nông thôn mới đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành hồ sơ 

thủ tục đề nghị thẩm tra, thẩm định trong năm 2019 để đảm bảo mục tiêu đề ra. Bên 

cạnh đó, chỉ đạo hoàn thành công tác thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định công nhận 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, nâng tổng số xã 

đạt chuẩn của toàn tỉnh lên 52 xã (chiếm 44,4%); hoàn thiện hồ sơ và đề nghị 

UBND tỉnh công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm Vĩnh Thủy, 

Vĩnh Kim, Cam Chính; Hoàn thiện hồ sơ trình trình Trung ương thẩm định, công 

nhận huyện Cam  Lộ đạt chuẩn nông thôn mới. Tham mưu, đề nghị UBND tỉnh bố 

trí kinh phí cho xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông) để thực hiện đạt chuẩn nông 

thôn mới trong năm 2020; Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh GĐ 2018 - 2020 (Quyết định 

số 490/QĐ-TTg ngày 12/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ).  

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn : Hoàn thành 

công tác phân tích chất lượng nước sinh năm 2019
9
; trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 5373/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 về việc công bố số liệu Bộ chỉ 

số Theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng 

Trị năm 2018; chỉ đạo hoàn thành công tác xây dựng dự toán phê duyệt các dự 

án: Bộ Chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn năm 2019. Nhờ 

tập trung công tác chỉ đạo với nhiều giải pháp khác nhau, đã góp phần nâng tỷ lệ 

số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93,44%vượt kế hoạch đề ra, uớc 

tính cuối năm tỷ lệ này 2019 đạt khoảng 94,2% - 94,3%. 

1.4. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; Công tác 

truyền thông: Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản luôn được chú 

trọng, qua công tác kiểm tra ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông, lâm, thuỷ sản đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế trong quá trình sản 

xuất kinh doanh của các cơ sở, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng . Tăng cường công 

tác kiểm tra các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh thuốc thú y, 

BVTV, thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi, phân bón,... theo Thông tư 45/2014 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Công tác giám sát, kiểm tra chất lượng và điều 

kiện đảm bảo VSATTP nông sản được chú trọng thông qua các hoạt động thanh 

tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

 Công tác truyền thông luôn luôn bám sát diễn biến thực tiễn và thông tin kịp 

thời về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tình hình dịch bệnh hại cây trồng, vật 

nuôi, thiên tai và những biện pháp chỉ đạo của Ngành, cung cấp các thông tin về 

tiến bộ kỹ thuật mới, định hướng và hướng dẫn nông dân áp dụng vào sản xuất; 

thông tin và dự báo giá cả thị trường hàng hoá trong nông nghiệp để nông dân chủ 

động trong sản xuất.  

2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 

tranh; xây dựng các chương trình, đề án:  

                                           
9
 Cụ thể: 211 mẫu tại 30 thôn thuộc 12 xã của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng và Triệu Phong 
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Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở đã 

tập trung chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện như: rà 

soát quy định thủ tục hành chính, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT theo Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và đề nghị công 

bố mới theo đúng quy định; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động đơn vị và áp dụng có hiệu quả hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 vào các đơn vị hành chính, 

sự nghiệp; xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch 

kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ… tại các cơ quan, đơn 

vị. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành Sở; ứng 

dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo và tin nhắn thông báo nhiệm vụ đến các cơ 

quan, đơn vị thuộc Sở. Triển khai trong toàn Ngành tham gia cuộc thi "Tìm kiếm 

sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính" theo chủ trương của tỉnh, với 185 bài dự 

thi, trong đó có 4 bài được Hội đồng tuyển chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh. 

Trong năm 2019, ngoài việc chủ động tập trung thực hiện và hoàn thành 

các nhiệm vụ chính trị của ngành, lãnh đạo Sở đã quyết tâm trong việc chỉ đạo 

các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện trên 270 nhiệm vụ của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đến nay đã hoàn thành đúng thời hạn 

quy định trên 211 nhiệm vụ (đạt trên 78% kế hoạch) một cách kịp thời, hiệu quả, 

không có nhiệm vụ nào hoàn thành chậm, quá hạn hay bị trả lại; 100% TTHC 

giải quyết trước hẹn. 

 Để thực hiện thành công cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương xây dựng một số đề án 

trình HĐND tỉnh để ban hành các chính sách tạo động lực cho phát triển ngành 

Nông nghiệp trong thời gian tới. Đã được HĐND tỉnh thông qua và ban hành các 

Nghị quyết: số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 về khuyến khích phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2019 về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng thực hiện các dự án trong năm 2019; Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2019 “quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020” và tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 văn 

bản quy phạm pháp luật 
10

. Tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Đề án “Thí điểm chính 

sách tích tụ ruộng đất gắn với đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020”, "Quy chế quản lý cảng cá, khu 

                                           
10

 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 về Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt 

hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2019  về  ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết 

định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về ban hành quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh 

Quảng Trị 
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neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" trình HĐND và 

UBND phê duyệt trong thời gian tới. 

3. Công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của BCH TW Đảng:  

Trong năm 2019, lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 

1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án “Sắp 

xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII” 

đã ban hành Đề án số 721/ĐA-SNN (lần 2) ngày 13/5/2019 về kiện toàn các 

phòng chuyên môn, Chi cục QLNN chuyên ngành thuộc Sở trình và ngày 

03/9/2019 được UBND tỉnh phê duyệt taị văn bản số 3955/UBND-NC về 

phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi cục, phòng chuyên môn thuộc Sở, đã 

hoàn thiện việc sắp xếp theo đúng quy định trước ngày 15/9. Kết quả:  

- Tại cơ quan Sở, thực hiện việc hợp nhất phòng Tổ chức cán bộ và Văn 

phòng Sở, đến nay từ 05 phòng chuyên môn còn lại 4 phòng. 

- Tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở:  tổng số các phòng chuyên môn 

giảm từ 34 phòng xuống còn 28 phòng. 

- Thực hiện việc bố trí hợp lý cán bộ tại các phòng ban đảm bảo phòng có 

số lượng từ 5 người trở lên; thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó phòng 

theo quy định. 

- Hoàn thành Đề án chuyển đổi Trung tâm Giống Cây trồng vật nuôi thành 

Công ty Cổ phần, hiện nay đang chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tập 

trung chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp xây dựng, hoàn thành phương án tự chủ theo 

chủ trương của tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị giải 

quyết chế độ chính sách theo Đề án tinh giản biên chế của Sở đã được UBND 

tỉnh phê duyệt; Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách 

nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được nổi bật của năm 2019, trong quá 

trình chỉ đạo và điều hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác 

định còn một số khó khăn và tồn tại như sau: 

- Mặc dù kiên trì thực hiện chủ trương của tỉnh trong thu hút đầu tư vào 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; kịp thời tham mưu xây dựng 

chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh nhà theo 

hướng đơn giản hoá thủ tục, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho 

doanh nghiệp; nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, thu hút đầu tư vào 

nông nghiệp và phát triển nông thôn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đã đặt ra 

từ đầu năm, chủ yếu là trên lĩnh vực phát triển thủy sản. 

- Bước vào năm 2019, dự báo được nắng, nóng sẽ xảy ra ở diện rộng, 

Ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng kế hoạch, nổ lực trong việc 

phối kết hợp triển khai, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng nhằm 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/v-v-phuong-an-sap-xep-to-chuc-lai-cac-chi-cuc-phong-chuyen-mon-thuoc-so-nn-ptnt-1388346/
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hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi xâm hại rừng và thiệt hại đối với 

rừng. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tình trạng cháy rừng do đốt nương làm rẫy, 

xử lý thực bì sau khai thác; hành vi xâm hại rừng còn xãy ra; phải áp dụng biện 

pháp tăng cường lực lượng đến địa bàn, tổ chức chốt chặn các điểm nóng, trong 

lúc biên chế kiểm lâm mỏng phải triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là cao 

điểm mùa khô. 

- Bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát từ đầu năm lây lan trên diện rộng. 

Mặc dù Sở đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị, 

ban, ngành và địa phương tích cực phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại xảy ra nhưng đến nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và 

lây lan nhanh, có dấu hiệu bùng phát trở lại làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh 

tế, môi trường của nhân dân; ảnh hưởng phần nào đến tốc độ tăng trưởng của 

Ngành. 

- Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Sở Nông nghiệp 

và PTNT có kế hoạch đỡ đầu xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông) hoàn thành các 

tiêu chí, sớm về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới, giúp xã chuyển đổi cây trồng, 

vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tạo thêm hướng ra cho sản 

xuất nông nghiệp; Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức buổi phiên làm việc với 

UBND xã Triệu Nguyên về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới và tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn xã để nắm bắt cụ thể tình hình thực tế và định hướng phướng thức đỡ đầu, 

hỗ trợ. Tuy nhiên, xã Triệu Nguyên xây dựng nông thôn mới dựa trên nền tảng 

phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp của xã 

có điểm xuất phát thấp, phát triển chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro; 

chưa phát huy tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm cho nông dân; điều kiện cơ sở hạ tầng – kinh tế - xã hội còn gặp 

nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân chung 

của tỉnh; điều kiện tự nhiên, đất đai để phát triển sản xuất ít và ngày càng bị thu 

hẹp; một số tiêu chí chưa phù hợp với xã miền núi; khả năng huy động nguồn lực 

trong dân còn sẽ bị hạn chế  khi tổ chức triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp 

theo hướng công nghệ cao. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức các phòng 

chuyên môn thuộc Sở và các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trong 

đó có phương án sáp nhập Chi cục Trồng trọt - BVTV vào Chi cục Chăn nuôi và 

thú y theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh. Tuy 

nhiên, để triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương việc sáp nhập hai chị cục trên sẽ 

tiếp tục thực hiện sau khi có Nghị định khung của Chính phủ và hướng dẫn chi tiết 

của các Bộ, Ngành; điều này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của cán bộ 

công chức, viên chức của hai đơn vị trong thời gian qua. 

- Từ giữa tháng 7 năm 2019 đến nay, số lượng cấp phó của Sở Nông nghiệp 

và PTNT chưa được kiện toàn, các đồng chí phó giám đốc Sở đương nhiệm tuổi 

đời đã cao, thời gian công tác còn lại không nhiều nên phần nào ảnh hưởng đến 

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/de-an-sap-xep-to-chuc-cac-phong-chuyen-mon-thuoc-so-va-cac-co-quan-chi-cuc-truc-thuoc-so-nong-nghiep-va-ptnt-1301263/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/de-an-sap-xep-to-chuc-cac-phong-chuyen-mon-thuoc-so-va-cac-co-quan-chi-cuc-truc-thuoc-so-nong-nghiep-va-ptnt-1301263/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/de-an-sap-xep-to-chuc-cac-phong-chuyen-mon-thuoc-so-va-cac-co-quan-chi-cuc-truc-thuoc-so-nong-nghiep-va-ptnt-1301263/
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công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Sở đối với  mọi hoạt 

động của Ngành. 

- Yêu cầu của hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị rất quan 

trọng, trong đó có hạ tầng  công nghệ thông tin; thực tế cơ sở vật chất của các cơ 

quan, đơn vị đóng ở vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, 

nhất là công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đội tàu đánh bắt xa bờ hoạt động ở 

vùng biển xa. 

III. Đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2020 

1. Kế hoạch năm 2020: 

- Tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 4-4,5% 

- Sản lượng lương thực:  26 vạn tấn  

- Diện tích trồng mới và tái canh cây công nghiệp dài ngày 230 ha (trong 

đó: trồng mới cà phê: 150 ha, Cao su: 50 ha; Hồ tiêu: 30 ha)   

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 40.500 tấn  

- Trồng rừng tập trung: 6.000ha, cây phân tán 2,5 triệu cây 

- Tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định 50,1% 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt: 95%  

- Đảm bảo công suất tưới, tiêu chủ động cho 85% - 90%  diện tích canh tác lúa 

- Tổng sản lượng thuỷ sản:  37.000 tấn ( Khai thác: 27.000 tấn, nuôi trồng 

10.000 tấn). Diện tích nuôi thuỷ sản: 3.500 ha. 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự kiến đến cuối năm 

2020 có thêm từ 6-8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương từ 66- 68 xã 

(chiếm tỷ lệ từ 56% -58%).  

2. Các nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2020: 

Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 và 

các chương trình trình trọng tâm khác của ngành,... Đồng thời, đẩy mạnh các 

hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành trên các lĩnh vực giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong sản xuất,... Triển 

khai đồng bộ các giải pháp và tham mưu thực hiện có hiệu quả các chính sách 

của Chính phủ, Bộ ngành trung ương liên quan đến hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm. 

Năm 2020, toàn Ngành Nông nghiệp và PTNT  tập trung thực hiện các 

nhóm giải pháp trọng tâm sau: 

- Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hoá, đảm 

bảo an ninh lương thực, hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao 

gắn với xây dựng cánh đồng lớn; Tiếp tục đẩy mạnh quá trình áp dụng cơ giới 
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hoá vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các khâu làm đất, thu hoạch, chế biến; 

Tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động gắn với điều chỉnh quy 

hoạch sản xuất để phát triển cây công nghiệp dài ngày chủ lực của tỉnh, gắn sản 

xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện chương trình tái canh và thâm 

canh các loại cây công nghiệp gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ và xây dựng 

thương hiệu hàng hóa. 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, quy mô 

trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh có 

hiệu quả. Chú trọng công tác tái đàn lợn sau dịch tả lợn Châu Phi, đẩy mạnh 

phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tập trung, tăng cường liên kết để 

giải quyết đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi.  

- Đẩy mạnh phát triển vốn rừng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp gắn 

với công tác bảo vệ rừng, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát 

triển lâm nghiêp.  

- Tiếp tục phát triển thuỷ sản, chú trọng nuôi tôm công nghệ biofloc, CNC. 

đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn môi trường nuôi thuỷ sản. 

Tiếp tục phát triển đánh bắt xa bờ, nhất là nâng cao năng lực và khuyến khích 

các chủ tàu đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ, khuyến khích ngư dân trang bị các 

thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc, máy khai thác để hoạt động đánh bắt xa bờ 

an toàn và hiệu quả; xây dựng các tổ, đội sản xuất trên biển. Tiếp tục thực hiện 

tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê 

hương đất nước. 

- Nâng cao năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất; đầu tư sửa chữa nâng cấp 

các công trình thủy lợi, đê kè để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng 

phó với biến đổi khí hậu; chú trọng công tác phòng chống thiên tai và TKCN. 

- Tăng cường Chế biến nông sản và xúc tiến thương mại:  ưu tiên xây dựng 

mạng lưới chế biến nông lâm thuỷ sản toàn tỉnh gắn với các vùng nguyên liệu và 

điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Xây dựng cơ chế chính 

sách hỗ trợ cho các cơ sở chế biến đổi mới công nghệ để tạo ra những sản phẩm 

có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Hoàn chỉnh cơ chế chính sách tạo 

môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển chế biến nông 

sản, nhất là các chính sách đất đai, tín dụng, thị trường...  

- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia về XDNTM. Phấn đấu cùng với các ngành và huyện Đakrông xây dựng 

xã Triệu Nguyên thành xã nông thôn mới. 

- Triển khai chương trình OCOP (mỗi xã, một sản phẩm) theo chương trình 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT phù hợp với nhu cầu thị trường và tiềm năng lợi 

thế phát triển các sản phẩm được lựa chọn ở mỗi địa phương. 

- Phối hợp với các Ngành liên quan tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo đẩy 

nhanh công tác cổ phần hóa các Công ty Lâm nghiệp. 
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- Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp; đẩy 

mạnh việc chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thu hút 

các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường đào tạo nghề, 

ứng dụng KHKT cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành. 

- Duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được của công tác cải cách hành 

chính trong những năm qua; Tiếp tục chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung bộ TTHC, rà soát đơn giản hoá theo 

kế hoạch đề ra; Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh đúng nội dung bộ TTHC đã công bố, bảo đảm về chất 

lượng, tiến độ; Tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động, công tác CCHC tại các 

đơn vị trực thuộc, đánh giá, hướng dẫn, khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ kịp thời 

nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và định 

hướng giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 
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