
 
 

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

 

Thực hiện nhiệm vụ giao tại công văn số 1411/UBND-NN ngày 01/4/2019 

của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 và 

thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ  nông  sản trên địa bàn tỉnh; 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và  PTNT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để ứng phó dịch bệnh 

Covid-19 và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh và thiên tai gây ra, cụ thể như sau: 

1. Giao Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý 

khai thác các công trình thủy lợi và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm kê, 

đánh giá thực trạng, dự báo nguồn nước tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên địa 

bàn, rà soát các diện tích thiếu nước không thể sản xuất lúa hoặc sản xuất hiệu quả 

thấp để tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung 

Phương án sản xuất nông nghiệp năm 2020 trong vụ Hè Thu ứng phó với hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn kịp thời vụ. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nước sạch 

và VSMT nông thôn, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện rà soát hiện trạng 

cấp nước sạch nông thôn, có giải pháp khắc phục, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các 

công trình cấp nước tập trung nông thôn để nâng cao chất lượng nước và công suất 

khai thác đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trong mùa nắng hạn. Đối 

với những vùng không có đủ nguồn nước sinh hoạt, chỉ đạo Trung tâm Nước sạch 

và VSMT nông thôn khẩn trương xây dựng các phương án bảo đảm cấp nước cho 

người dân tại các khu vực khó có khả năng tiếp cận từ nguồn nước sạch tập trung. 

2. Giao Chi cục Trồng trọt và BVTV chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến 

nông, Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi và UBND các huyện, thành phố, thị xã 

phân công cán bộ bám sát cơ sở, chỉ đạo sản xuất, phòng trừ dịch bệnh gây hại trên 

cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân 2019-2020 và tổ chức phương án sản xuất vụ Hè 

Thu năm 2020 để hạn chế ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng do dịch bệnh gây ra 

góp phần đảm bảo sản lượng lương thực trước mắt tập trung chuẩn bị cho công tác 

thu hoạch nhanh, gọn vụ Đông Xuân và chuẩn bị giống, vật tư, điều kiện cần thiết 

để chuyển đổi cơ cấu cây trồng và triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất ứng 

phó với khô hạn vụ Hè Thu 2019.  

Tiếp tục thử nghiệm, khảo nghiệm các mô hình mới để kịp thời áp dụng vào 

sản xuất; tuyên truyền và chỉ đạo nhân rộng các mô hình về cây trồng, con nuôi có 

hiệu quả trên địa bàn trong thời gian qua nhằm kịp thời cung cấp các sản phẩm cho 

thị trường. 
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3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục chỉ đạo chống dịch bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, dịch bệnh LMLM trên gia súc, dịch bệnh thủy sản. Chủ  động cử cán bộ, 

phối hợp với các địa phương để rà soát tình hình dịch bệnh và công bố hết dịch 

theo đúng quy định, hướng dẫn cho người chăn nuôi tái đàn lợn theo nguyên tắc 

đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, cung ứng lợn giống có chất lượng và an toàn 

dịch bệnh để tái đàn khi điều kiện cho phép theo chỉ đạo tại Công văn số 

1282/UBND-NN ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 1965/BNN-TY 

ngày 18/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn 

đảm bảo an toàn sinh học. Chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đối tượng 

nuôi thủy sản chính vụ 2020 để có hướng xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro do 

dịch bệnh gây ra. 

4. Giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt kiểm lâm:  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý nhà nước về quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền các cấp, các ngành chức năng liên 

quan và các chủ rừng trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp 

xây dựng phương án PCCCR phù hợp trong đợt cao điểm phòng chống dịch 

Covid-19. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, kịp thời phát 

hiện lửa rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tiếp tục nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ 

rừng trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ rừng.  

Tăng cường tuyên truyền cho các cơ sở chế biến, thương mại lâm sản trên địa 

bàn các quy định về gỗ hợp pháp theo Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật 

Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/PLEGT) trong sản xuất và 

xuất khẩu gỗ. Chủ động nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất, chế biến, thương mại 

lâm sản trong nước và trên thế giới, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến 

phúc tạp hiện nay để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tăng trưởng xuất khẩu lâm sản đạt kế hoạch đề ra. 

5. Giao chi Cục thủy sản phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi, nắm 

chắc tình hình diễn biến thời tiết và thông tin nguồn lợi thủy sản để chỉ đạo kịp 

thời sản xuất nuôi trồng và khai thác thủy sản; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ 

trợ ngư dân khai thác vùng biển xa, chú trọng công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; 

hướng dẫn ngư dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tổ chức khai thác theo tổ, 

đội để tăng thời gian bám biển, tiết kiệm chi phí di chuyển, nâng cao hiệu quả khai 

thác; tăng cường công tác tuyên truyền Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến chống khai thác 

IUU. Hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung triển 

khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo lộ trình quy định của Chính 

phủ. Thực hiện nghiêm túc công văn số 541/TCTS-TTTS ngày 23/3/2020 về việc 

đăng kí nhu cầu sử dụng thiết bị Movimar của Tổng cục Thủy sản. Tập trung phát 

triển nuôi các loại thủy sản có lợi thế, hiệu quả; tăng cường đầu tư thâm canh, áp 

dụng công nghệ mới, quy trình thực hành nuôi tốt (GAP) để nâng cao năng suất, 

chất lượng các loài nuôi chủ lực như tôm thẻ chân trắng, tôm sú, nuôi xen ghép các 

vùng thấp triều hạn chế dịch bệnh.    



6. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ động phối hợp 

với các cơ quan thuộc Sở, các cơ quan ngành Công Thương và các đơn vị liên 

quan thường xuyên theo dõi sát hoạt động sản xuất, lưu thông nông sản, vật tư 

nông nghiệp,...ở địa phương, kịp thời thông báo tình hình đến doanh nghiệp và 

người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiêu thụ. Thường 

xuyên, liên tục thực hiện công tác lấy mẫu nông sản, thủy sản để kiểm tra, giám sát 

dư lượng các chất độc hại. Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất, 

bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản. Tập trung hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, chế biến nông lâm thủy sản thủ tục đăng ký để được cấp giấy xác nhận sản 

phẩm an toàn thực phẩm. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường 

truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính 

ngạch sang thị trường ngoài nước.  

7. Thanh tra Sở chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, các chi cục thuộc 

Ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, lưu 

thông nông sản, vật tư nông nghiệp; kiên quyết xử lý các hành vi trục lợi ép giá, 

găm hàng, gian lận thương mại, gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và 

người tiêu dùng. 

8. Trung tâm Khuyến nông chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo thông tin tuyên 

truyền của Sở tăng cường thời lượng, số lượng phát trên Trang Nông nghiệp, Bản 

tin nông nghiệp của ngành để tuyên truyền tình  hình và các giải pháp tổ chức sản 

xuất ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn ra; Phản ánh, đưa tin về các mô hình chuyển đổi có hiệu quả để người dân biết 

và làm theo. 

9. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Chi cục Phát triển nông thôn tiếp 

tục triển khai đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm OCOP, chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tiếp tục chương trình hỗ trợ HTX  nông 

nghiệp và các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm 

nông sản. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành khẩn 

trương, nghiêm túc triển khai thực hiện và định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở (qua 

Phòng Kế hoạch- Tài chính) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời 

tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ ngành Nông 

nghiệp và PTNT năm 2020 và trước mắt là vụ Đông Xuân 2019-2020./. 
 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;  

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Công ty THHH MTV QLKTCT thủy lợi; 

- Phòng NN và PTNT (Kinh tế) các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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