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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:   546   /SNN-TCHC 
V/v tiếp tục báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  03  tháng 4 năm 2020 

 

   

Kính gửi:  

 - Các Chi cục: Kiểm lâm, Thủy sản, Trồng trọt và BVTV, 

Thủy lợi; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT Nông nghiệp và PTNT. 

  

Năm 2019, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao Sở Nông 

nghiệp và PTNT thực hiện 318 nhiệm vụ (giao bằng văn bản và được cập nhật 

trên trang thông tin điện tử điều hành của UBND tỉnh); đã tổ chức triển khai 

thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện/hoàn thành 318 nhiệm vụ (đạt 100%). 

Tuy nhiên, xuất phát từ lý do khách quan, một số nhiệm vụ đã được gia hạn thời 

gian hoàn thành sang năm 2020. Để kịp thời cập nhật tiến độ/kết quả thực hiện, 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu: thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở khẩn trương kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 (có Phụ lục 

nhiệm vụ đính kèm). 

Báo cáo gửi về Sở (điền vào cột Kết quả thực hiện của Phụ lục, bản mềm 

gửi qua email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) chậm nhất ngày 

20/4/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TC - HC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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PHỤ LỤC: NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo văn bản số  546      /SNN-TCHC ngày    03  /4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT 
Số VB/ 

Ngày VB 
Mô tả nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đơn vị cập nhật kết quả thực hiện 

1 
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 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối 

hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành 

liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, 

họp bàn, thống nhất đề xuất UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh tạm ứng 3,0 tỷ 

đồng từ nguồn ngân sách để xử lý khẩn 

cấp sạt lở bờ sông đoạn qua Trạm y tế 

xã Hướng Lập và đã được HĐND 

thống nhất chủ trương (Công văn số 

345/HĐND-KTNS ngày 12/11/2019). 

Sở đã giao cơ quan chuyên môn (Chi 

cục Thủy lợi) tổ chức lập Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, 

phê duyệt theo quy định. Ngày 

02/12/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 

chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

3304/QĐ-UBND. Hiện nay, Sở đã tiếp 

tục chỉ đạo triển khai lập báo cáo kinh 

tế kỹ thuật công trình, trình cơ quan có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo 

quy định. Dự kiến, hoàn thành phê 

duyệt hồ sơ trong tháng 2/2020 để triển 

khai thực hiện. 

Chi cục Thủy lợi 

2 5149/UBND-NN V/v rà soát, điều Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban Chi cục Kiểm lâm 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FA9EE7497796ED564725849A003226E4?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FA9EE7497796ED564725849A003226E4?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FA9EE7497796ED564725849A003226E4?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FA9EE7497796ED564725849A003226E4?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FA9EE7497796ED564725849A003226E4?OpenDocument
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TT 
Số VB/ 

Ngày VB 
Mô tả nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đơn vị cập nhật kết quả thực hiện 

6/11/2019 chỉnh quy hoạch 3 

loại rừng  

hành Quyết định số 595a/QĐ-SNN 

ngày 11/11/2019 về việc đặt hàng cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước (Công 

trình: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 

loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị). 

Căn cứ Quyết định 595a/QĐ-SNN, Chi 

cục Kiểm lâm đã hợp đồng với Trung 

tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông 

lâm tỉnh thực hiện rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn. 

Kết quả: Trung tâm đã hoàn thành hệ 

thống biểu mẫu; Thu thập tài liệu, tổng 

hợp rà soát cập nhật số liệu hiện trạng 

theo kết quả kiểm kê rừng 2017, cập 

nhật diễn biến rừng 2018, kết quả kiểm 

kê đất đai 2015 và kết quả thống kê 

hiện trạnh sử dụng đất đến 31/12/2018; 

Làm việc với tất cả các chủ từng lớn, 

phối hợp với các địa phương, các đơn 

vị liên quan để triển khai rà soát, điều 

chỉnh. Tuy nhiên, do yêu cầu đòi hỏi 

phải đảm bảo chất lượng, đáp yêu cầu 

kỹ thuật, phản ánh đúng thực trạng, 

phù hợp với thực tế, đảm bảo độ chính 

xác cho công tác quản lý và sử dụng 

lâu dài nên UBND tỉnh đã có Văn bản 
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TT 
Số VB/ 

Ngày VB 
Mô tả nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đơn vị cập nhật kết quả thực hiện 

số 6004/UBND-NN ngày 27/12/2019 

đồng ý điều chỉnh thời gian hoàn thành 

rà soát 3 loại rừng đến ngày 30/6/2020. 

3 
5486/UBND-NN 

27/11/2019 

V/v xây dựng, 

thẩm định thuyết 

minh chi tiết dự 

án: Phục hồi, tái 

tạo hệ sinh thái 

thuỷ sinh và 

nguồn lợi thuỷ 

sản  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn giao Chi cục Thủy sản tổ chức 

nghiên cứu , tham mưu Sở triển khai 

xây dựng Dự án. Ngày 20/12/2019, Chi 

cục Thủy sản đã có phiên làm vi ệc với 

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài 

nguyên - môi trường biển khu vực phía 

Nam về l ập thuyết minh dự án “Phục 

hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và 

nguồn lợi thủy sản”. Sở Nông nghiệp 

và PTNT xây dựng dự thảo thành lập 

Ban quản lý dự án và xem xét thẩm 

định Dự án “phục hồi, tái tạo hệ sinh 

thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản 

tỉnh Quảng Trị”. 

Chi cục Thủy sản 

4 
5723/UBND-NN 

ngày 10/12/2019 

V/v hỗ trợ dự án 

nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ 

cao  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo 

Chi cục Thủy sản lập Dự toán chi 

nguồn kinh phí doanh nghiệp hỗ trợ 

trình Sở Nông nghiệp và PTNT và các 

đơn vị có liên quan xem xét thẩm tra. 

Theo dự toán, dự kiến hỗ trợ cho 

Doanh nghiệp Tư nhân Thảo Linh 

trong tháng 01/2020 với số tiền dự kiến 

Chi cục Thủy sản 
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TT 
Số VB/ 

Ngày VB 
Mô tả nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đơn vị cập nhật kết quả thực hiện 

là 500 triệu đồng. 

5 
5967/UBND-NN 

ngày 26/12/2019  

V/v tổ chức triển 

khai thực hiện 

công tác quản lý, 

khai thác công 

trình thủy lợi theo 

quy định của Luật 

Thủy lợi (Thời 

gian thực hiện đến 

31/3/2020). 

Để tổ chức triển khai thực hiện công 

tác quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi theo quy định của Luật Thủy lợi; Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã triển khai: 

- Lập phương án giá sản phẩm dịch vụ 

thủy lợi: đã có Công văn số 1992/SNN-

TL ngày 27/11/2019 gửi các địa 

phương, đơn vị về xây dựng phương án 

giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và định 

mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai 

thác công trình thủy lợi. Trong đó, yêu 

cầu Hồ sơ phương án giá và định mức 

gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 

ngày 28/02/2020 để Sở tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh. 

- Đối với việc kiện toàn, sắp xếp mô 

hình quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đang xây dựng văn bản hướng 

dẫn các địa phương, đơn vị để triển 

khai thực hiện trong năm 2020. Dự 

kiến ban hành văn bản trong Quý 

I/2020. 

Chi cục Thủy lợi 

6 
5986/UBND-NN 

ngày 27/12/2019 

V/v triển khai thực 

hiện dự án đầu tư 

xây dựng, nâng cấp 

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo 

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN 

và PTNT đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn 

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN 

và PTNT 
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TT 
Số VB/ 

Ngày VB 
Mô tả nhiệm vụ Kết quả thực hiện Đơn vị cập nhật kết quả thực hiện 

cơ sở dịch vụ hậu 

cần nghề cá từ 

nguồn bồi thường 

sự cố ô nhiễm môi 

trường biển (đợt 2)  

thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

Đầu tư  xây dựng bến cá và các công 

trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản 

xuất thủy sản các huyện Triệu Phong, 

Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh theo 

đúng quy định. 

7 
6028/UBND-NN 

ngày 30/12/2019 

V/v xử lý đề nghị 

của UBND huyện 

Hướng Hóa về 

ươm giống cây cà 

phê.  

 

Ngày 08/01/2020, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có Giấy mời số 04/GM-SNN về 

tổ chức cuộc họp để giải quyết nội 

dung đề nghị của UBND huyện Hướng 

Hóa vào lúc 08h ngày 15/01/2020; Sở 

sẽ báo cáo kết quả đến UBND tỉnh. 

Chi cục Trồng trọt và BVTV 

8 
5936/UBND-NN 

ngày 25/12/2019 

V/v gia hạn thời 

gian thực hiện hợp 

đồng xây lắp công 

trình: Nạo vét cửa 

sông Bến Hải  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  và các đơn vị 

liên quan tiến hành kiểm tra thực tế, và 

đối chiếu với các quy định hiện hành 

để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết 

kiến nghị của Ban QLDA ĐTXD các 

CT NN và PTNT trước ngày 

23/01/2020.   

Ban QLDA ĐTXD các CT NN và 

PTNT 

9 
6042/UBND-NN 

ngày 30/12/2019 

V/v gia hạn thời 

gian thực hiện hợp 

đồng xây lắp công 

trình: Sửa chữa 

khẩn cấp kè biển 

Vịnh Mốc  

Ban QLDA ĐTXD các CT NN và 

PTNT 
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