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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: 34/QĐ-SNN     Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm  2020 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến năm 2019  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ 

  

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

Tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Nông 

nghiệp và PTNT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận các sáng kiến đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn của Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT cho các ông (bà) có tên sau: 

(Có danh sách và bảng tóm tắt sáng kiến kèm theo) 

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

 Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, các thành viên Hội đồng Thi đua 

khen thưởng và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

  
    Nơi nhận: 
- Như điều 2;   
- Lưu: VT, TCHC.  

                      

                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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BẢNG TÓM TẮT KẾT QUẢ SÁNG KIẾN NĂM 2019 
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-SNN ngày 21/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Họ và tên 
Nội dung 

sáng kiến 
Kết quả sáng kiến 

1 Hồ Xuân Hòe 

Có các 

sáng kiến, 

giải pháp 

kịp thời, 

xuất sắc 

trong công 

tác lãnh 

đạo, chỉ 

đạo quyết 

liệt ngành 

Nông 

nghiệp và 

PTNT vượt 

qua những 

khó khăn, 

thách thức 

để thực 

hiện Tái cơ 

cấu nông 

nghiệp gắn 

với xây 

dựng nông 

thôn mới 

theo hướng 

nâng cao 

giá trị gia 

tăng và 

phát triển 

bền vững 

đã đạt 

được 

những kết 

quả vượt 

ngoài 

mong đợi.  

 

Kết quả sản xuất năm 2019 của toàn ngành đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng, 8/8 chỉ tiêu thuộc ngành 

gồm 03 chỉ tiêu đạt và 05 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; 

năng suất, chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản 

chủ lực của tỉnh không ngừng tăng lên, góp phần quan 

trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm 

bảo an sinh xã hội.  

Chỉ đạo tổ chức xây dựng các Đề án cơ chế, chính 

sách, quy hoạch, kế hoạch ... thuộc ngành, lĩnh vực 

quản lý trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trình 

Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh và được thông qua theo kế 

hoạch. Cụ thể:  

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 

về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 

năm 2030; 

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 

về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019; 

- Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 

“quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020” và tham 

mưu UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp 

luật.  

Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành 

các Đề án, các văn bản quy phạm pháp luật: 

- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 39/7/2019  

ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm 

quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 ban hành quy chế quản lý Khu bảo tồn biển 

đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 

ban hành 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 trên biển; 
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quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt 

động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2 Hoàng Thanh 

Đã có các 

giải pháp, 

kịp thời, 

hợp lý 

trong công 

tác cán bộ 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở ban hành quy chế về 

luân chuyển, điều động cán bộ; Quy định tiêu chuẩn 

chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Sở; Quy định 

về phân cấp quản lý cán bộ; Đề án kiện toàn cơ cấu tổ 

chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và 

các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

3  Bùi Phước Trang 

Phân công, 

phối hợp 

công chức 

trong 

phòng 

thường 

xuyên theo 

dõi, đôn 

đốc các 

nhiệm vụ 

của UBND 

tỉnh, Chủ 

tịch UBND 

tỉnh giao; 

giải quyết 

TTHC   

Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận và 

xử lý 11.540 văn bản đến (trong đó có 2425 văn bản 

của UBND tỉnh); ban hành 3753 văn bản các loại. 

Trong tổng số 2425 văn bản của UBND tỉnh, có 318 

văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, 

giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì 

triển khai thực hiện, gồm có: Nhiệm vụ giao tại các 

Công văn: 276; Nhiệm vụ giao tại các Thông báo kết 

luận, Kế hoạch, Quyết định: 42; Ngoài ra, có 38 nhiệm 

vụ giao theo chế độ bí mật nhà nước. Trong tổng số 

318 nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao: Có 318 nhiệm vụ hoàn thành sớm và đúng hạn; 

Không có nhiệm vụ hoàn thành chậm, quá hạn và bị 

trả lại. Tiếp nhận và giải quyết trên 6618 TTHC, tất cả 

các TTHC được giải quyết sớm và đúng hạn, không có 

TTHC nào bị trễ hẹn. 

Tham mưu 

ban hành 

kế hoạch, 

văn bản chỉ 

đạo và trực 

tiếp theo 

dõi Cam 

kết trách 

nhiệm giữa 

Giám đốc 

Sở với 

BTV Tỉnh 

ủy; Giữa 

các cơ 

quan, đơn 

vị thuộc Sở 

với Giám 

đốc Sở 

Trên cơ sở các nội dung đã ký kết, kịp thời tham mư 

lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và 

trực thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, 

đồng bộ, bám sát các nội dung với phương châm đẩy 

nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng. Nhờ vậy, năm 

2019 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức nhưng đã góp phần quan trọng vào sự thành công 

của toàn ngành vẫn đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng như: Sản lượng lương thực ước đạt 286.000 tấn, 

vượt 10,1% kế hoạch; Diện tích trồng mới, tái canh 

cây công nghiệp dài ngày ước đạt 550 ha, đạt 100% 

KH năm; Chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập 

trung gắn với an toàn sinh học và vệ sinh môi trường 

tiếp tục được chú trọng phát triển, tổng sản lượng thịt 

hơi xuất chuồng năm 2019 ước đạt  40.375,7 tấn đạt 

100,9% so với KH; Việc phát triển trồng rừng thâm 

canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng từ gỗ nhỏ sang 

kinh doanh gỗ lớn nhằm tạo nguồn nguyên liệu phục 

vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ được ngành chú 

trọng chỉ đạo, kết quả trồng rừng tập trung 9.320 ha, 
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vượt 55% KH; Tỷ lệ độ che phủ rừng 50%, đạt 100% 

KH; Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 35.250 tấn, vượt 

7,8% kế hoạch; Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước 

hợp vệ sinh ước đạt 94,2 %, vượt hế hoạch đề ra. 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm 

chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề 

ra, có 09 xã về đích nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới lên 61 xã (52,1%), vượt KH đề 

ra. Đạt mục tiêu Nghị quyết 04 NQ/TU của Tỉnh ủy 

trước 01 năm, tiêu chí bình quân NTM toàn tỉnh 15,07 

tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí, hoàn thành 

chỉ tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Cam 

Lộ.  

4 Đỗ Thị Tuyết Minh 

Tham mưu 

Ban hành 

Bộ tiêu chí 

chấm điểm 

mức độ 

hoàn thành 

nhiệm vụ 

đối với các 

cơ quan 

hành 

chính, đơn 

vị sự 

nghiệp trực 

thuộc Sở. 

Việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc để thuận tiện trong việc đánh giá 

phân loại các cơ quan, đơn vị cũng như công chức, 

chức viên và người lao động trong toàn ngành Nông 

nghiệp và PTNT. 

(Quyết định số 591/QĐ-SNN ngày 05/11/2019 về việc 

Ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT). 

5 Hồ Sỹ Hiền 

Tham mưu 

giúp Lãnh 

đạo sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT, 

lãnh đạo 

phòng theo 

chức năng 

nhiệm vụ 

được phân 

công thuộc 

ngành, lĩnh 

vực quản 

lý. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đề xuất, 

tham mưu giúp lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, 

lãnh đạo phòng KH-TC xây dựng các cơ chế, chính 

sách, quy hoạch, kế hoạch, Đề án... thuộc ngành, lĩnh 

vực, cụ thể: 

- Tham mưu, thẩm định các dự án điều tra cơ bản, dự 

án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi, bảo vệ, 

khai thác, sử dụng tổng hợp nguồn nước và phòng, 

chống tác hại do nước gây ra ở các vùng, liên vùng và 

quy hoạch hệ thống thuỷ lợi các hệ thống công trình 

thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phục vụ đa mục tiêu 

gắn với các ngành kinh tế - xã hội, phòng chống tác 

hại do úng, ngập, hạn hán, xâm nhập mặn gây ra;  

- Tham mưu về phân cấp quản lý các công trình thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm 

về xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công 

trình thủy lợi; thực hiện các qui định về quản lý lưu 

vực sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển tổng 
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hợp các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh theo qui 

hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; phương án bảo vệ nguồn nước, phòng chống 

suy thoái cạn kiệt nguồn nước; bảo đảm an toàn hồ 

chứa; xây dựng và bảo vệ công trình thuỷ lợi; phòng 

chống ô nhiễm nguồn nước; thực hiện khai thác, sử 

dụng tổng hợp, tiết kiệm, an toàn và có hiệu quả nguồn 

nước; 

- Tham mưu việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão; kế hoạch hành 

động thực hiện chiến lược phòng chống và giảm nhẹ 

thiên tai; theo dõi thông tin về mưa, bão, lũ, lũ quét, 

tố, lốc, sạt lở  bờ sông, bờ biển, động đất, sóng thần 

trong tỉnh; đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả 

do bão, lũ và thiên tai gây ra; 

Tham mưu 

giúp Lãnh 

đạo sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT, 

lãnh đạo 

phòng  xây 

dựng các 

cơ chế, 

chính sách, 

quy hoạch, 

kế hoạch, 

Đề án... 

thuộc 

ngành, lĩnh 

vực quản 

lý trình 

UBND 

tỉnh, Chủ 

tịch UBND 

tỉnh trình 

Tỉnh ủy, 

trình 

HĐND 

tỉnh và 

được thông 

qua theo kế 

hoạch. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, cá 

nhân đã chủ trì, phối hợp, chủ động tham mưu cho 

lãnh đạo Sở về công tác quy hoạch, Kế hoạch thuộc 

phạm vị được giao; tham gia xây dựng các Đề án cơ 

chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch ... thuộc ngành, 

lĩnh vực quản lý trình cấp có thẩm quyền và được 

thông qua, cụ thể: 

 - Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 

về chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng 

Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; 

 - Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 

về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và 

phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông bờ biển 

tỉnh Quảng Trị; 

 - Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 

Ban hành danh mục các công trình đê điều kè bảo vệ 

bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho địa 

phương quản lý; 

 - Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018  

về việc Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với 

các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; 

 - Quyết định 2302/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 về Đề 

án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích 

ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2030; 

 - Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về 

Quy đỉnh phân cấp quản lý, Khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
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