
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:  1869   /SNN-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày   08  tháng 11 năm 2019 

V/v thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao 
 

 

Kính gửi:  

 - Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Ban QLDA ĐTXD các CT Nông 

nghiệp và PTNT; Ban Quản lý cảng cá; Trung tâm Nước 

sạch và VSMTNT; Trung tâm Giống Thủy sản. 

 

Từ  đầu năm 2019 đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, 

giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 276 nhiệm vụ (giao bằng văn bản và 

được cập nhật trên trang thông tin điện tử điều hành của UBND tỉnh); đến thời 

điểm hiện nay đã hoàn thành 230 nhiệm vụ (đạt 83,3%), đang thực hiện 46 

nhiệm vụ. Trong 46 nhiệm vụ đang thực hiện, qua kiểm tra có 14 nhiệm vụ có 

thời hạn, 32 nhiệm vụ không yêu cầu thời hạn nhưng cần phải được khẩn trương 

triển khai và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại (có phụ 

lục đính kèm). Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu trưởng các phòng, thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số công việc sau: 

1. Đối với những nhiệm vụ yêu cầu thời hạn: Hoàn thành báo cáo gửi về Sở 

(bản mềm qua email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) chậm nhất ngày 

25/11/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

2. Đối với những nhiệm vụ không thời hạn: Khẩn trương kiểm tra, triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở (bản mềm qua email: 

vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) chậm nhất ngày 20/11/2019 để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC NHIỆM VỤ KHÔNG THỜI HẠN 

TT 
Số VB/ 

Ngày VB 
Mô tả nhiệm vụ 

 

Đơn vị thực hiện 

1 
3066/UBND-NN 

10/7/2019 

V/v chủ trương điều chỉnh dự 

án phát triển cơ sở hạ tầng các 

vùng nuôi trồng thủy sản tập 

trung tỉnh Quảng Trị, giai 

đoạn 2016-2020. 

Phòng KHTC 

2 
3109/UBND-NN 

12/7/2019 

V/v thực hiện công tác theo 

dõi, đánh giá nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn. 

Trung tâm Nước 

sạch và VSMTNT 

chủ trì 

3 
3406/UBND-NN 

31/7/2019 

V/v kinh phí thực hiện 

Chương trình phối hợp về 

tuyên truyền, vận động sản 

xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm an toàn. 

Phòng KHTC 

4 
3408/UBND-NN 

31/7/2019 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh. 

Chi cục TT-

BVTV; Chi cục 

PTNT; VPNTM 

5 
3409/UBND-NN 

31/7/2019 

V/v Hoàn thiện hồ sơ Đề án 

chuỗi cung cấp thực phẩm an 

toàn. 

Phòng KHTC 

6 
3673/UBND-NN 

13/8/2019 

V/v học tập kinh nghiệm xây 

dựng, quản lý và vận hành 

cảng cá tại các tỉnh phía Nam 

Ban QLDA ĐTXD 

các CT NN và 

PTNT. 

7 
3797/UBND-NN 

20/8/2019 

V/v tham gia ý kiến dự thảo 

Đề án quản lý án toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi. 

Chi cục Thuỷ lợi 

8 
3851/UBND-NN 

26/8/2019 

V/v phối hợp thực hiện 

chuyên đề Nông nghiệp công 

nghệ cao của Báo Đầu tư. 

Phòng TCHC 

9 
3923/UBND-NN 

30/8/2019 

V/v rà soát danh mục các công 

trình do Công ty TNHH MTV 

QLKTCT Thủy lợi Quảng Trị 

quản lý để thực hiện đầu tư từ 

nguồn vốn điều lệ. 

Chi cục Thủy lợi 

10 
4059/UBND-NN 

06/9/2019 

V/v tham gia Hội chợ làng 

nghề và sản phẩm OCOP. 

Chi cục Phát triển 

nông thôn 

11 
4060/UBND-BNN 

06/9/2019 

V/v Xây dựng văn bản Quy 

phạm pháp luật. 
 Chi cục Thuỷ lợi 

12 
130/TB-UBND 

06/9/2019 

Thông báo Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức 

Chính tại buổi làm việc với 

Công ty CP Camimex Group 

Chi cục Thủy sản, 

 Trung tâm Giống 

thuỷ sản 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/91C465200FCB3D334725843300382C27?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/91C465200FCB3D334725843300382C27?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/91C465200FCB3D334725843300382C27?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/91C465200FCB3D334725843300382C27?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/91C465200FCB3D334725843300382C27?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/720A4D8A17DADF9A47258436000AE8A1?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/720A4D8A17DADF9A47258436000AE8A1?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/720A4D8A17DADF9A47258436000AE8A1?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0E4D91C93F2465DA47258448000FCA75?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0E4D91C93F2465DA47258448000FCA75?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0E4D91C93F2465DA47258448000FCA75?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0E4D91C93F2465DA47258448000FCA75?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/0E4D91C93F2465DA47258448000FCA75?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/D39DED6EB4A718C947258448000FE99B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/D39DED6EB4A718C947258448000FE99B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/D39DED6EB4A718C947258448000FE99B?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E88C9DF815F8489847258449000C22E5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E88C9DF815F8489847258449000C22E5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E88C9DF815F8489847258449000C22E5?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A1C58C1910D0748B472584560012092D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A1C58C1910D0748B472584560012092D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/A1C58C1910D0748B472584560012092D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AC2687E5AB0BA6D4725846200353337?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AC2687E5AB0BA6D4725846200353337?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8AC2687E5AB0BA6D4725846200353337?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EC35F728B1364906472584660035C41F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EC35F728B1364906472584660035C41F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EC35F728B1364906472584660035C41F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EC35F728B1364906472584660035C41F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EC35F728B1364906472584660035C41F?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3642AA5A5D21F93F4725846D00333503?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/3642AA5A5D21F93F4725846D00333503?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/91EF5D637404171D4725847000162D29?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/91EF5D637404171D4725847000162D29?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8CEEB2A74006D40447258471003102FE?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8CEEB2A74006D40447258471003102FE?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8CEEB2A74006D40447258471003102FE?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/8CEEB2A74006D40447258471003102FE?OpenDocument


về kế hoạch triển khai xây 

dựng Trạm giống Cửa Tùng 

và dự án sản xuất thủy sản 

thương phẩm công nghệ cao. 

13 
4136/CTr-UBND 

11/9/2019 

Chương trình Đón và làm việc 

với Đoàn giám sát của Ủy ban 

Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường của Quốc hội về thực 

hiện chính sách pháp luật về 

phòng, chống thiên tai trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị (từ ngày 

18-19/9/2019) 

Chi cục Thủy lợi 

14 
4173/UBND-NN 

12/9/2019 

V/v thay đổi thời gian làm 

việc với Đoàn công tác của 

Tổng cục Thủy lợi 

Chi cục Thủy lợi  

15 
4221/UBND-NN 

16/9/2019 

V/v kiểm tra, báo cáo nội 

dung phản ánh trên Báo điện 

tử Bảo vệ pháp luật. 

Chi cục Kiểm lâm 

(đã báo cáo Sở và 

đã được chuyển 

cho phòng 

KHTC,TCHC) 

16 
4265/UBND-NN 

18/9/2019 

V/v Kiện toàn Văn phòng 

Điều phối Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn 

mới tỉnh. 

Phòng TCHC 

17 
4379/UBND-NN 

24/9/2019 

Hỏa tốc: V/v triển khai thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng, 

nâng cấp cở sở dịch vụ hậu 

cần nghề cá từ nguồn bồi 

thường sự cố ô nhiễm môi 

trường biển. 

KHTC, QLCT, Chi 

cục Thuỷ lợi;Chi 

cục Thủy sản; Ban 

quản lý Cảng cá 

18 
4463/UBND-NN 

30/9/2019 

V/v triển khai thực hiện dự án 

Chanh leo 

Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

19 
4487/UBND-NN 

01/10/2019 

V/v thực hiện một số nội dung 

liên quan đến Dự án Nhà máy 

nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 

Phòng QLXDCT 

20 
4473/UBND-NN 

01/10/2019 

V/v nâng cấp, sửa chữa trụ sở 

Ban quản lý Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Đakrông. 

Chi cục Kiểm lâm 

21 
4532/UBND-NN 

03/10/2019 

V/v giao tham mưu giải quyết 

đề xuất của Công ty TNHH 

Tuấn Kiệt 

Chi cục Thủy sản; 

Ban quản lý Cảng 

cá 

22 
4702/UBND-NN 

11/10/2019 

V/v tổ chức triển khai Kế 

hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 76/NQ-CP của 

Chi cục Thuỷ lợi 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/27016B28BCD00FD047258473000C1746?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FD3BB57D164E3A0D472584740029BF53?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FD3BB57D164E3A0D472584740029BF53?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FD3BB57D164E3A0D472584740029BF53?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B2F4667A98086E3E472584780004D22C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B2F4667A98086E3E472584780004D22C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/B2F4667A98086E3E472584780004D22C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F3EBCDA943B6F6CB47258479002A5A6C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F3EBCDA943B6F6CB47258479002A5A6C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F3EBCDA943B6F6CB47258479002A5A6C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F3EBCDA943B6F6CB47258479002A5A6C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67D94608CF9744EA472584800008D357?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67D94608CF9744EA472584800008D357?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67D94608CF9744EA472584800008D357?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67D94608CF9744EA472584800008D357?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67D94608CF9744EA472584800008D357?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/67D94608CF9744EA472584800008D357?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/574487F6B382FCF44725848600146C9D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/574487F6B382FCF44725848600146C9D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881B96A1E379F7CA4725848700063F5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881B96A1E379F7CA4725848700063F5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/881B96A1E379F7CA4725848700063F5D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE4BCB56501FA8854725848700083CDC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE4BCB56501FA8854725848700083CDC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/EE4BCB56501FA8854725848700083CDC?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/35BE8F6D948DDA8347258489000328E8?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/35BE8F6D948DDA8347258489000328E8?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/35BE8F6D948DDA8347258489000328E8?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/979E35F72B537AA44725849300044935?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/979E35F72B537AA44725849300044935?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/979E35F72B537AA44725849300044935?OpenDocument


Chính phủ về công tác phòng, 

chống thiên tai. 

23 
4704/UBND-NN 

11/10/2019 

V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng 

cường xử lý vi phạm pháp luật 

về đê điều. 

Chi cục Thuỷ lợi 

24 
4762/UBND-NN 

15/10/2019 

V/v đề xuất xử lý sạt lở bờ 

sông Thạch Hãn ảnh hưởng 

đến an toàn tính mạng của 

người dân. 

Chi cục Thuỷ lợi 

25 
4810/UBND- NN 

17/10/2019 

V/v triển khai tháng tổng vệ 

sinh, khử trùng, tiêu độc môi 

trường. 

Chi cục Quản lý 

chất lượng nông 

lâm sản và thuỷ 

sản 

26 
4811/UBND-NN 

17/10/2019 

V/v xây dựng kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh động vật trên 

cạn năm 2020 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

27 
4827/UBND-NN 

21/10/2019 

V/v xử lý sạt lở bờ sông ảnh 

hưởng đến an toàn công trình 

Trạm Y tế xã Hướng Lập 

Chi cục Thuỷ lợi 

28 
4842/UBND-NN 

21/10/2019 

V/v nạo vét hồ chứa nước, kết 

hợp tận thu đất làm vật liệu 

san lấp 

Chi cục Thuỷ lợi 

29 
4912/UBND-NN 

23/10/2019 

V/v xử lý tình huống cứu hộ 

trên các vùng biển nhạy cảm 
Chi cục Thủy sản 

30 
4924/UBND-NN 

24/10/2019 

V/v giao tham mưu giải quyết 

đề xuất của công ty TNHH 

nghiên cứu - sản xuất Đất Việt 

Chi cục Thủy sản 

31 
5027/UBND-NN 

29/10/2019 

Hỏa tốc: V/v tăng cường các 

biện pháp cấp bách phòng, 

chống bệnh lở mồm long 

móng gia súc 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

32 
5030/UBND-NN 

30/10/2019 

V/v hoàn thiện thủ tục cấp 

phép hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi Ái 

Tử. 

Chi cục Thuỷ lợi 
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PHỤ LỤC 2: DANH MỤC NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠN 

STT 

Số VB/ 

ngày ban hành 
Trích yếu nội dung 

 

Đơn vị được giao 

thực hiện 

 

1 

05/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2019 

Chỉ đạo chương trình phát 

triển kinh tế vùng gò đồi, miền 

núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2017 – 2020. 

Chi cục Kiểm lâm 

2 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả Đề án tái cơ cấu 

ngành Nông nghiệp và PTNT 

theo Nghị quyết số 04-NQ/TU 

ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh cơ cấu lại nông 

nghiệp gắn với thực hiện 

Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới tỉnh 

Quảng Trị GĐ 2017 - 2020, 

định hướng đến năm 2025. 

Các Chi cục trực 

thuộc Sở 

3 

Hỗ trợ, hướng dẫn các địa 

phương triển khai chương trình 

OCOP để tăng chất lượng và 

tính cạnh tranh sản phẩm. 

Chi cục PTNT 

4 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai 

phương án chuyển đổi đất 

rừng phòng hộ ít xung yếu 

sang phát triển rừng sản xuất 

Chi cục Kiểm lâm 

5 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phương án sản xuất NN và 

phục vụ dân sinh ứng phó với 

tình hình hạn hán và xâm nhập 

mặn năm 2019. 

Chi cục Trồng 

trọt - BVTV; Chi 

cục Thủy lợi 

6 

Tiếp tục chỉ đạo 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 và 

không theo quy định. 

Chi cục Thủy sản 

7 

Chỉ đạo triển khai công tác 

phát triển nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn tỉnh theo hướng 

Chi cục Thủy sản 



công nghệ cao, sinh học Tiếp 

tục chỉ đạo triển khai thực 

hiện Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP và Quyết 

định số 48/2010/QĐ-TTg 

8 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề 

án phát triển vùng nguyên liệu 

Dứa phục vụ chế biến, thực 

hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

9 

Chỉ đạo triển khai Đề án hiện 

đại hóa ngành Lâm nghiệp và 

tăng cường tính chống chịu 

vùng ven biển trên địa bàn 

tỉnh và triển khai Chương 

trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững năm 2019. 

Ban QLDA 

ĐTXD các CT 

Nông nghiệp và 

PTNT 

10 

Chỉ đạo phòng chống thiên tai 

cứu hộ cứu nạn và khắc phục 

hậu quả sau thiên tai. 

Chi cục Thủy lợi 

11 

Chỉ đạo tổng kết Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2019 và kế hoạch 

năm 2020 

Chi cục PTNT 

12 391/CTHĐ-

UBND ngày 

25/1/2019 

Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2019 

và định hướng đến năm 2021  

Các Chi cục trực 

thuộc Sở 

13 1231/UBND-NN 

ngày 26/3/2019   

V/v Hoàn thiện danh mục hỗ 

trợ phát triển sản xuất thực 

hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới năm 2019 (Nội 

dung thứ 2) 

Chi cục PTNT 

14 1507/UBND-NC 

ngày 10/4/2019   

V/v thực hiện cải cách hoạt 

động kiểm tra chuyên ngành, 

điều kiện kinh doanh và thủ 

tục hành chính. 

Các Chi cục trực 

thuộc Sở (Chi cục 

Kiểm lâm đã báo 

cáo), Thanh tra 

Sở 
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