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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:  06  /QĐ - SNN      Quảng Trị, ngày  10 tháng 01 năm  2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Chƣơng trình công tác trọng tâm  

 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị năm 2019  
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016  của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; 

Căn cứ Kết luận của Tỉnh ủy số 137-KL/TU ngày 30/11/2018 về tình hình 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm 

vụ 2019 và Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; 

Căn cứ quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chương trình công tác trọng 

tâm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị năm 2019” để tổ 

chức chỉ đạo, thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ngành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Yêu cầu trưởng các phòng, Chánh văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, thủ 

trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động, tích 

cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019. 

Giao Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở theo dõi, 

đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thực hiện. 

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, trưởng các phòng, Chánh thanh tra Sở, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT,  VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Văn Hƣng 
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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  

 

 

  CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2019 
(Ban hành kèm theo quyết định số   06  /QĐ-SNN ngày 10/01/2019 

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Nội dung công việc 
Ngƣời chỉ 

đạo 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Cả năm    

1 

Triển khai các chương trình, kế 

hoạch trọng tâm của Ngành năm 

2019 (cả năm). 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

2 

Triển khai xây dựng các đề án, dự 

án, chương trình, quyết định, chỉ thị 

trình UBND tỉnh (cả năm). 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

3 

Chỉ đạo thực hiện 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 giai đoạn 2017 - 2020, 

định hướng đến năm 2025 (cả năm). 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các phòng, cơ 

quan hành chính 

thuộc Sở 

4 

Chỉ đạo xây dựng và triển khai 

phương án sản xuất các loại cây 

trồng năm 2019 (cả năm). 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

UBND huyện, 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

các huyện, thị xã, 

thành phố; 

5 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 

04/2017/NQ-HĐND về kiện toàn 

mạng lưới khuyến nông và thú y cơ 

sở tỉnh QT, giai đoạn 2017-2020. 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Các Chi cục: 

TTBVTV, 

CNTY; Trung 

tâm khuyến 

nông 

Các phòng, cơ 

quan hành chính 

thuộc Sở 

6 

Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP  ngày 17/04/2018  

của Chính phủ Về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn.(Cả năm) 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan thuộc 

Sở 

7 

Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 

về Quy định nông nghiệp hữu cơ. 

(Cả năm) 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

Các Sở, ngành 

liên quan, UBND 

các huyện, TP, 

TX. 

8 

Chỉ đạo triển khai Phương án tổ 

chức sản xuất ứng phó với khô hạn, 

dịch bệnh và nâng cao giá trị gia 

tăng năm 2019 (Cả năm) 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

- Chi cục 

Trồng trọt và 

BVTV; 

- Chi cục Thủy 

lợi 

Các Sở: Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu 

tư; Chi cục Thủy 

lợi, Chi cục 

QLCLNLTS, 

Trung tâm khuyến 

nông, UBND các 

huyện, TP, TX 
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STT Nội dung công việc 
Ngƣời chỉ 

đạo 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

9 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô 

hình liên kết hợp tác với doanh 

nghiệp sản xuất theo chỗi giá trị, 

sản xuất hữu cơ và công nghệ cao 

như:  Hợ tác với công ty CPTPXK 

Đồng Giao phát triển vùng nguyên 

liệu dứa; hợp tác với Công ty Đại 

Nam phát triển nông nghiệp hữu 

cơ, hợp tác với với công ty Nafoods 

Tây Bắc phát triển trồng chanh leo, 

hợp tác với Tập đoàn Sumitomo 

phát triển sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. (Cả năm) 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

Các Sở, ngành 

liên quan, UBND 

các huyện, TP, 

TX. 

 

10 

Chỉ đạo thực hiện nội dung Quyết 

định số 230/QĐ-UBND ngày 

10/02/2017 về kế hoạch chuyển đổi 

từ trồng lúa sang trồng Ngô trên đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2016 - 2019.  

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

Các Sở, ngành 

liên quan, UBND 

các huyện, TP, 

TX. 

 

11 

 

Chỉ đạo công tác quản lý vật tư 

nông nghiệp và VSATTP trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2018 (Cả 

năm) 

  

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

- Chi cục 

Trồng trọt và 

Bảo vệ thực 

vật; 

- Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

- Chi cục 

Quản lý chất 

lượng NLS và 

TS; 

Cảnh sát Môi 

trường, CS Kinh 

tế  công an tỉnh; 

Chi cục Quản lý 

thị trường và 

UBND các xã, 

phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh 

12 

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 

4907/KH-UBND ngày 02/11/2018 

về  Xây dựng và nhân rộng mô hình 

cánh đồng lớn theo hướng chất 

lượng, hiệu quả và bền vững của 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến năm 2025 

(Cả năm) 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư; Chi cục Thủy 

lợi, Chi cục 

QLCLNLTS, 

Trung tâm 

khuyến nông, 

UBND các 

huyện, TP, TX 

13 

Chỉ đạo Chương trình Khuyến nông 

năm 2,3 ( cả năm) 

Triển khai thực hiện các chương 

trình thông tin tuyên truyền (cả 

năm) 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

giám đốc Sở 

Trung tâm 

Khuyến nông 

Các phòng 

chuyên môn, 

Trạm Khuyến 

nông các huyện, 

thị, thành phố 

14 
Xây dựng quy trình thiết kế, dự 

toán khai thác gỗ rừng trồng 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

- Trung tâm Điều 

tra QHTK Nông 

lâm 

15 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba 

loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2019-2025, định 

hướng đến năm 2030. (cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

- Trung tâm Điều 

tra QHTK Nông 

lâm 

- Các địa phương, 

đơn vị lâm nghiệp 
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STT Nội dung công việc 
Ngƣời chỉ 

đạo 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

16 

Xây dựng vùng  nguyên liệu gỗ lớn 

cho các địa phương, đơn vị lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

(cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

- Trung tâm Điều 

tra QHTK Nông 

lâm 

- Các địa phương, 

đơn vị lâm nghiệp 

17 

Chỉ đạo và tham gia thực hiện các 

hợp phần Dự án “Hiện đại hóa 

ngành lâm nghiệp và tăng cường 

tính chống chịu vùng ven biển tỉnh 

Quảng Trị. (cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

- Chi cục Kiểm 

lâm 

- Trung tâm Điều 

tra QHTK Nông-

lâm 

- Các địa phương, 

đơn vị lâm nghiệp 

18 

Lập Đề án chi trả dịch vụ môi 

trường rừng lưu vực các Nhà máy 

thủy điện Khe Giông, Khe Nghi 

(tiếp năm 2018). 

Giám đốc 

Sở 

Quỹ bảo vệ và 

PTR 

- Chi cục Kiểm 

lâm 

- Trung tâm Điều 

tra QHTK Nông 

lâm 

- Các địa phương, 

đơn vị lâm nghiệp 

trên lưu vực 

19 

Xây dựng hệ thống bản đồ chi trả 

dịch vụ môi trường rừng lưu vực 

các Nhà máy thủy điện trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị (tiếp năm 2018). 

Giám đốc 

Sở 

Quỹ bảo vệ và 

PTR 

- Chi cục Kiểm 

lâm 

- Trung tâm Điều 

tra QHTK Nông 

lâm 

- Các địa phương, 

đơn vị lâm nghiệp 

trên lưu vực 

20 

Lập hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng rừng và đất lâm nghiệp; Lập 

hồ sơ giải tỏa rừng. (cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Trung tâm 

Điều tra 

QHTK Nông 

lâm 

- Chi cục Kiểm 

lâm 

- Các địa phương, 

đơn vị lâm nghiệp 

21 
Tiếp tục triển khai công tác cổ phần 

hóa theo lộ trình 

Giám đốc 

Sở 

Ban đổi mới 

doanh nghiệp, 

Phòng KHTC 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

22 

Chỉ đạo triển khai Chương trình 

mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững năm 2019  (cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan thuộc 

Sở 

23 

Xây dựng, trình phê duyệt Đề án tổ 

chức, hoạt động lực lượng bảo vệ 

rừng chuyên trách của các chủ rừng 

(Cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

Các Ban quản lý 

rừng 

24 

Chỉ đạo tăng cường công tác phối 

hợp, đấu tranh ngăn chặn các hành 

vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý 

bảo vệ và phát triển rừng, chế biến 

thương mại lâm sản (Cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

UBND các 

huyện, các chủ 

rừng 

25 

Xây dựng, trình phê duyệt Đề án 

phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ 

lớn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 

(Cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

UBND các 

huyện, các chủ 

rừng 
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STT Nội dung công việc 
Ngƣời chỉ 

đạo 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

26 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình 

mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền 

vững theo Quyết định số 886/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ (Cả 

năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

UBND các 

huyện, các chủ 

rừng 

27 

Chỉ đạo triển khai Chương trình 

Phát triển giống thủy sản trên địa 

bàn tỉnh.  

(cả năm). 

Giám đốc 

Sở, PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Trung tâm 

Giống thủy 

sản 

Chi cục Thủy sản; 

UBND, Phòng 

NN&PTNT, 

Phòng kinh tế các 

huyện, thành phố, 

thị xã 

28 

Triển khai Quyết định số 1385/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của 

các xã đặc biệt khó khăn khu vực 

biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo xây dựng nông 

thôn mới và giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2018 – 2020 (cả năm) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

29 

Xây dựng Nghị quyết về “Chính 

sách khuyến khích phát triển hợp 

tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị” (Quý I, II) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

30 

Thực hiện Dự án di dân khẩn cấp ra 

khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ 

sông Thạch Hãn, xã Hải Lệ, TX 

Q.Trị (cả năm). 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

31 

Triển khai thực hiện Kế hoạch “mỗi 

xã mỗi sản phẩm” OCOP tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 (cả 

năm) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

32 

Xây dựng Bộ tiêu chí thôn, bản đạt 

chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc 

biệt khó khăn thuộc phạm vi Đề án 

được phê duyệt tại Quyết định số 

1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các sở, ngành, 

UBND các huyện 

Hướng Hóa, 

Đakrông 

33 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết 

định số 21/QĐ-UBND ngày 

14/9/2015 về hỗ trợ lãi suất vốn vay 

phát triển sản xuất kinh doanh trong 

xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-

2020 (cả năm) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

34 

Triển khai thực hiện kế hoạch số 

4376/KH –UBND ngày 31/8/2017 

về đổi mới các hình thức tổ chức 

sản xuất và phân loại, đánh giá xây 

dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu 

mới tỉnh quảng trị, giai đoạn 2017-

2020 và Quyết định 665 (Cả năm) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các  cơ quan đơn 

vị liên quan, 

UBND các 

huyện, TP, TX 
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STT Nội dung công việc 
Ngƣời chỉ 

đạo 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

35 

Chỉ đạo triển khai công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn theo 

Đề án 1080/ĐA- UBND ngày 

11/5/2011 và Kế hoạch số 264/KH-

UBND ngày 23/01/2017 của 

UBND tỉnh (cả năm). 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

36 

Thực hiện quản lý Nhà nước về CT 

MTQG giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020 (cả năm) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

37 
Triển khai thực hiện công tác bố trí 

dân cư năm 2019 (cả năm). 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục PTNT 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

38 

Chỉ đạo , tổ chức triển khai, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện Quyết 

định số 27/2016/QĐ-UBND,ngày 

5/7/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Ban hành chính sách hỗ 

trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-

2020 theo Quyết định số 

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 

của Thủ tướng Chính phủ. (cả năm) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

Sở Tài chính, Chi 

cục Chăn nuôi và 

Thú y; UBND các 

huyện, TP, TX. 

39 

Triển khai công tác xây dựng cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật theo 

Thông tư 14/2016/TT-BNNPNT 

(cả năm) 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

UBND các 

huyện, thành phố, 

thị xã. 

40 

Chỉ đạo tổ chức , triển khai thưc̣ 

hiêṇ tốt Nghi ̣ quyết số 

03/2017/NQ-HĐND; Quyết điṇh số 

23/2017/QĐ-UBND ngày 

07/09/2017 của UBND tỉnh về quy 

điṇh chính sách hỗ trơ ̣phát triển 

môṭ số cây trồng , con nuôi taọ sản 

phẩm chủ lưc̣ có lơị thế caṇh tranh 

trên điạ bàn tỉnh Quảng Tri ̣ giai 

đoaṇ 2017-2020, điṇh hướng 2025. 

(cả năm) 

 

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền, PGĐ 

Sở Nguyễn 

Văn Huân 

 

 

- Chi cục 

Trồng trọt và 

BVTV; 

- Chi cục Chăn 

nuôi - Thú y; 

- Chi cục Thủy 

sản. 

Sở Tài chính, Chi 

cục Chăn nuôi và 

Thú y; UBND các 

huyện, TP, TX. 

41 

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh cho trên cây trồng, vật nuôi, 

động vật thủy sản. (cả năm) 

PGĐ Trần 

Thanh Hiền, 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Các Chi cục : 

Chăn nuôi và 

Thú y ; TT-

BVTV 

Các ngành liên 

quan và UBND 

các huyện, thành 

phố và thị xã. 

42 

Xây dựng Quy định tiêu chí đặc thù 

của địa phương và quy trình xét 

duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản 

chấp thuận đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá hoạt động trên 

biển; quy định về đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động 

trong nội địa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (Quý I). 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi cục Thuỷ 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 
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STT Nội dung công việc 
Ngƣời chỉ 

đạo 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

43 

Triển khai tuyên truyền Luật Thủy 

sản năm 2018 và các văn bản 

hướng dẫn Luật (Cả năm). 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi  cục Thủy 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

44 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết 

định 48/2010/QĐ-TTg (Cả năm). 

- Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện Nghị 

định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 

17/2018/NĐ-CP (Cả năm). 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi  cục Thủy 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

45 

Tăng cường công tác quản lý khai 

thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho 

người, tàu cá hoạt động trên biển 

(Cả năm). 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi  cục Thủy 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

46 

Chỉ đạo triển khai công tác phát 

triển nuôi trồng thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị, năm 2019 (Cả 

năm). 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi cục Thuỷ 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

47 

Chỉ đạo triển khai các mô hình nuôi 

tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (Cả năm). 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi cục Thuỷ 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

48 

Tăng cường công tác thanh tra , 

kiểm tra, kiểm soát xử lý ngăn chặn 

vi phạm , về khai thác đánh bắt bất 

hợp pháp, nuôi trồng, chế biến dịch 

vụ thủy sản (Cả năm). 

 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi  cục Thủy 

sản 

BCH Bô ̣đôị Biên 

phòng tỉnh, 

Phòng CSGT 

Công an tỉnh, 

UBND các xã ven 

biển. 

49 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị 

Quyết số 27/2016/NQ-HĐND tỉnh 

về Kiên cố hóa kênh mương tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, 

định hướng đến 2025 (cả năm) 

PGĐ Sở Hồ 

Xuân Hòe 

Chi cục Thủy 

lợi 

Các  cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

50 

Chỉ đạo công tác tăng cường 

quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ 

chứa nước theo Chị thị số 22/CT-

TTG ngày 07/8/2019 của Chính 

phủ và Nghị quyết số 76/NQ-CP 

ngày 18/6/2018 của Chính phủ. 

(cả năm) 

PGĐ Sở Hồ 

Xuân Hòe 

Chi cục Thủy 

lợi 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

51 
Chỉ đạo công tác phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn (cả năm). 

PGĐ Sở Hồ 

Xuân Hòe 

Chi cục Thủy 

lợi 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

52 

Chỉ đạo công tác nâng cao hiệu quả 

cấp nước sinh hoạt cho người dân 

nông thôn (cả năm). 

PGĐ Sở Hồ 

Xuân Hòe 

Chi cục Thủy 

lợi, Trung tâm 

NSVS MTNT 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

53 

Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 

160/2018/NĐ-CP ngày 20/11/2018 

quy định một số điều của Luật 

phòng chống thiên tai (cả năm). 

PGĐ Sở Hồ 

Xuân Hòe 

Chi cục Thủy 

lợi 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 

54 

Tổ chức triển khai thi hành hệ 

thống pháp luật về thủy lợi theo văn 

bản 5673/UBND-NN ngày 

13/12/2018 (cả năm). 

PGĐ Sở Hồ 

Xuân Hòe 

Chi cục Thủy 

lợi 

Các cơ quan, đơn 

vị và địa phương 

liên quan 
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STT Nội dung công việc 
Ngƣời chỉ 

đạo 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Quý II    

55 

Chỉ đạo hoàn thiện để trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết năm 2019 

về: Đề án “Khuyến khích phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao và nông 

nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2019-2025, 

định hướng đến năm 2030”. (Quý II 

và quý III) 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ 

thực vật 

 

Các Sở, ngành 

liên quan, UBND 

các huyện, TP, 

TX. 

56 

Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực 

hiện Phương án quản lý rừng bền 

vững và chứng chỉ rừng tỉnh Quảng 

Trị trên cơ sở Đề án quản lý rừng 

bền vững và chứng chỉ rừng được 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 

(Cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

UBND các 

huyện, các chủ 

rừng 

57 
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giao 

rừng, khoán bảo vệ rừng (Cả năm) 

Giám đốc 

Sở 

Chi cục Kiểm 

lâm 

UBND các 

huyện, các chủ 

rừng 

58 

Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm 

chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2019-2020 

Phó giám 

đốc Sở Trần 

Thanh Hiền 

Chi cục QLCL 

nông lâm sản 

và thủy sản 

Các Chi cục: 

Trồng trọt và 

BVTV; Chăn 

nuôi và Thú y; 

Thủy sản. 

59 

Chỉ đạo xây dựng Quy chế quản lý 

Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ theo 

Luật Thủy sản năm 2017 (Quý I, II) 

. 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi  cục Thủy 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

60 

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành 

động bảo tồn rùa biển Quảng Trị 

giai đoạn 2019-2025 (Quý I, II). 

PGĐ Sở 

Nguyễn Văn 

Huân 

Chi  cục Thủy 

sản 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quý III 

61 

Chỉ đạo kiểm tra các mô hình phát 

triển sản xuất từ nguồn vốn Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2019  

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

62 

Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổ chức 

và hoạt động lực lượng quản lý đê 

nhân dân trên địa bàn tỉnhị” 

PGĐ Sở Hồ 

Xuân Hòe 

Chi cục Thủy 

lợi 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan,  

Quý IV 

63 
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Ngành 

năm 2020 

Giám đốc 

Sở, các Phó 

Giám đốc Sở 

Phòng KHTC 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở. 

64 

Chỉ đạo hoàn thiện để án:  "Cơ chế 

chính sách khuyến khích tích tụ, tập 

trung đất đai và đẩy mạnh cơ giới 

hóa trong sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2019 - 2021, định hướng đến năm 

2025". (Quý IV)  

PGĐ Sở 

Trần Thanh 

Hiền 

Chi cục Trồng 

trọt - BVTV 

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan, 

UBND các 

huyện, TP, TX. 
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