
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1251  /SNN-TCHC 

  Về việc báo cáo kết quả sau giám sát và đề 

xuất nội dung giám sát năm 2021 của 

HĐND tỉnh 

Quảng Trị, ngày  14  tháng7 năm 2020 

 

 

 
 

Kính gửi:  

 

- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Các Chi cục: Kiểm lâm, Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và Thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn. 
 
 
 

 
 
 

 

 Thực hiện văn bản số 3134/UBND- TH ngày 13/7/2020 về việc báo cáo 

kết quả sau giám sát và đề xuất nội dung giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; 

Căn cứ các nội dung báo cáo sau giám sát (gửi kèm) Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn giao các phòng, cơ quan trực thuộc Sở tham mưu báo cáo nội 

dung theo phục lục gửi kèm và đề xuất nội dung giám sát năm 2021 của HĐND 

tỉnh. 

 Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước 13h00 ngày 

15/7/2020(qua phòng Tổ chức - Hành chính) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh/. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT,TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 
 

 

Hồ Xuân Hòe 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo văn bản số  1251 /SNN-TCHC ngày 14/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Nội dung thực hiện Kết quả báo cáo Đơn vị thực hiện Ghi chú 

1 

Chỉ đạo đẩy nhanh giải quyết các vướng 

mắc về vấn đề chồng lấn, tranh châp đât 

đai ở các công ty lâm nghiệp để sớm 

hoàn thành công tác cổ phần hóa. Chỉ 

đạo các công ty lâm nghiệp hoàn thiện 

phương án sử dụng đất để làm căn cứ 

định giá doanh nghiệp; trong đó, dành 

khoảng 15-20% diện tích có khả năng 

canh tác giao về cho các địa phương 

nhằm giải quyết những nhu cầu sản xuất 

thiết yếu của người dân. Đồng thời, xử lý 

nghiêm minh việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, quy định pháp luật về 

quản lý, sử dụng đất đai. 

 

Chi cục Kiểm lâm 

 

Tại báo cáo số 55/BC-

HĐND ngày 16/7/2019 về 

Kết quả giám sát về tình hình 

sắp xếp, đổi mới và cổ phần 

hóadoanh nghiệp nhà nước 

do tỉnh quản lý giai đoạn 

2016 - 2020 
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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

tình hình thực tiên của địa phương và các 

nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 

2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về 

việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của HĐND tình chủ 

động xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh 

phí thực hiện các chính sách cho từng 

 

Phòng Kế hoạch – 

Tài chính chủ trì phối 

hợp với các cơ quan 

liên quan 

Tại báo cáo số 100/BC-

HĐND về  kết quà giám sát 

về tình hình triển khai thực 

hiệnNghị quyếtt 

02/2018/NQHĐND ngày 

18/7/2018 cùa HĐND về hỗ 

trợ, phát trien doanh nghiệp, 

khỏi nghiệp tinh Quàng Trị 

giai đoạn 2018 - 2021 
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đối tượng thụ hưởng chính sách, cụ thể: 

+Thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ 

trợ quy định tại Nghị quyết số  

03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của 

HĐND tỉnh về hỗtrợ phát triển một số 

cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực 

có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định 

hướng đến năm 2025. 

 

 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì thực hiện đối với lĩnh 

vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp, 

thủy sản. 

 
Chi cục quản lý chất 

lượng NLS và Thủy 

sản, Chi cục Phát 

triển nông thôn 

 

3 

Xem xét điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-

2020 tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-

HĐND ngày 17/8/2012 của Hội đồng 

nhân dân tinh theo hướng ổn định tỷ lệ 

độ che phủ rừng 50% (mức cao cao nhất 

của cả nước); Rà soát quy hoạch để 

chuyển đổi các loại rừng, tạo ra quỹ phát 

triển rừng sản xuất để ứng dụng công 

nghệ, giống, phát triển nguồn nguyên 

liệu gỗ rừng trong có giá trị kinh tế cao. 

 

Chi cục Kiểm lâm 

Tại báo cáo số 213/BC-

HĐND ngày 16/7/2020 về  

giám sát về công tác quản lý 

nhà nước đối với chế biến 

gỗ,gỗ dăm trên địa bàn tỉnh 
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4 

Xem xét để ban hành chính sách hỗ 

ượ liên kết 6 nhà (Nhà nước, nhà khoa 

học, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà 

băng, nhà phân phối) đối với ngành nông 

nghiệp của tinh khi tham gia Hiệp định 

Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP), trong đó có chính 

sách hỗ trợ thâm canh rừng theo tiêu 

chuẩn FSC, bảo đảm đủ điều kiện về tiêu 

chuẩn cung cấp nguyên liệu cho chế biến 

gỗ xuất khẩu, nhằm phát huy tiềm năng 

thế mạnh về giá trị tài nguyên rừng của 

tinh. 

 

Phòng Kế hoạch -Tài 

chính 

Tại báo cáo số 213/BC-

HĐND ngày 16/7/2020 về  

giám sát về công tác quản lý 

nhà nước đối với chế biến 

gỗ,gỗ dăm trên địa bàn tỉnh 
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Tổng kết, đánh giá thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai 

đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 

19/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012 

cùa Hội đồng nhân dân tinh; đề xuất Hội 

đồng nhân dân tinh điều chỉnh và ban 

hành chính sách hỗ trợ, phát triển kinh 

tế rừng phù hợp với xu hướng hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

 

Chi cục Kiểm lâm 

Tại báo cáo số 213/BC-

HĐND ngày 16/7/2020 về  

giám sát về công tác quản lý 

nhà nước đối với chế biến 

gỗ,gỗ dăm trên địa bàn tỉnh 
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- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, 

theo chức năng quản lý nhà nước để 

kiểm tra toàn diện doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất gỗ, gỗ dăm, mộc mỹ nghệ, cưa 

xẻ gỗ, giao nhiệm vụ cho các ngành chức 

 

Chi cục Kiểm lâm 

Tại báo cáo số 213/BC-

HĐND ngày 16/7/2020 về  

giám sát về công tác quản lý 

nhà nước đối với chế biến 
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năng hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp 

đang hoạt động có hiệu quả lập đầy đủ 

thủ tục hô sơ pháp lý theo quy định giúp 

doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. 

Đồng thời, cần xử lý rút giấy phép đối 

với các doanh nghiệp đã được hướng dẫn 

thủ tục nhưng không chấp hành. 

gỗ,gỗ dăm trên địa bàn tỉnh 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp 

sản xuất gỗ dăm tái cơ cấu ngành nghề 

kinh doanh theo hướng chế biến sâu 

thành các sản phẩm ván ghép thanh, ván 

dán, ván mỏng, ván sợi, viên nén năng 

lượng, bao bì, bột giấy, các sản phẩm gỗ 

xuất khẩu, tiết kiệm tối đa nguyên liệu, 

tiên tới không xuất khẩu dăm gỗ. 

 

Chi cục Kiểm lâm 

Tại báo cáo số 213/BC-

HĐND ngày 16/7/2020 về  

giám sát về công tác quản lý 

nhà nước đối với chế biến 

gỗ,gỗ dăm trên địa bàn tỉnh 
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- Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã 

thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước 

đối với các hoạt động sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn; nghiêm cấm các địa 

phương cấp huyện, cấp xã cho thuê đất 

sàn xuất gỗ dăm trái pháp luật. 

 

Chi cục Kiểm lâm 

Tại báo cáo số 213/BC-

HĐND ngày 16/7/2020 về  

giám sát về công tác quản lý 

nhà nước đối với chế biến 

gỗ,gỗ dăm trên địa bàn tỉnh 
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