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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1184  /TB-SNN     Quảng Trị, ngày 03 tháng 7 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Hòe,  

TUV- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi  

làm việc với Trung tâm giống Cây trồng - Vật nuôi Quảng Trị 

 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, đồng chí Hồ Xuân Hòe, TUV- Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với 

Trung tâm Giống Cây trồng -Vật nuôi tỉnh Quảng Trị để nghe báo cáo kết quả 

hoạt động sản xuất từ năm 2017 đến nay; những khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị, đề xuất của đơn vị. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Phó giám đốc 

Sở Trần Thanh Hiền, Nguyễn Hồng Phương, Trưởng các phòng: Tổ chức - 

Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra Sở. Về phía Trung tâm có 

Giám đốc, tập thể cấp ủy, đại điện các phòng, các trại sản xuất, các tổ chức đoàn 

thể và Trưởng ban Thanh tra nhân dân Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi. 
 

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi báo cáo kết 

quả hoạt động sản xuất từ năm 2017 đến nay; những khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị, đề xuất và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, đồng chí Hồ 

Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận: 
 

Từ đầu năm 2017, sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến 

hành kiện toàn, sắp xếp lại công tác cán bộ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể 

lãnh đạo đơn vị và cấp ủy Chi bộ được phát huy, không ngừng được đổi mới, 

từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung ứng giống 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong giai đoạn thực hiện 

Nghị quyết của Tỉnh ủy về cơ cấu lại nông nghiệp gắn với chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tập thể cán 

bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động Trung tâm tiếp tục phát huy 

tinh thần đoàn kết, nhất trí; nhiệt huyết với công việc, có nhiều cách làm mới, 

không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm do vậy cơ sở vật chất ngày càng 

được đầu tư hoàn thiện, giảm sức lao động chân tay, tăng năng suất lao động; 

đời sống, việc làm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức được cải thiện, nâng 

cao so với trước. 
 

 Những kết quả đạt được trên đây là quan trọng, tuy nhiên hoạt động của 

Trung tâm vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế đó là: Chưa xây dựng được chiến 

lược phát triển công tác giống cây trồng - vật nuôi về trung hạn cũng như dài hạn; 

thị phần cung ứng còn đạt thấp, khả năng cạnh tranh về chất lượng, chủng loại, giá 

cả chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên 

môn kỹ thuật cao chưa nhiều, một số cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong công 
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tác tiếp cận và chiếm lĩnh thị trường. 

         Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trong thời gian tới. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Giám đốc 

Trung tâm Giống Cây trồng - Vật nuôi tập trung thực hiện các nội dung sau: 
 

1. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng được chiến lược phát triển công tác giống 

cây trồng - vật nuôi về trung hạn cũng như dài hạn theo hướng đa chủng loại, đẩy 

mạnh đưa khoa học kỹ thuật cũng như công nghệ mới vào sản xuất giống phù hợp 

với yêu cầu của thị trường.  
 

2.  Đổi mới tổ chức sản xuất và công tác quản trị, hoàn thiện phương án 

khoán theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm và hướng đến 

quyền lợi của người lao động được đảm bảo và không ngừng được nâng cao. 
 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tập thể lãnh đạo đơn vị, 

phát huy tốt chức năng kiểm tra giám sát của cấp ủy Chi bộ cũng như các tổ 

chức đoàn thể trong quá trình làm việc, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. 
 

4. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, các hoạt động của cơ quan đều 

được công khai, minh bạch và lấy ý kiến của tập thể trên cơ sở phát huy vai trò 

trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng 

cơ quan.   
 

5. Nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động của trại chăn nuôi, tăng cường 

sản xuất lợn giống, phát triển đàn lợn thịt trong điều kiện thực hiện chủ trương 

tái đàn lợn, phục vụ nhu cầu của nhân dân đang tăng cao. 
 

6. Đổi mới hơn nữa công tác liên doanh, liên kết, cung ứng sản phẩm; nâng 

cao chất lượng công tác thị trường, hướng đến ổn định và mở rộng thị trường, 

nhất là đối với những mặt hàng chủ lực, có lợi thế theo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân Tỉnh. 
 

7. Tập trung sắp xếp lại bộ máy các phòng thuộc Trung tâm theo hướng 

tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Đánh giá toàn diện về đội ngũ cán bộ, xem xét, 

lựa chọn, đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phương án sớm 

kiện toàn chức danh Phó giám đốc Trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 

của giai đoạn 2020 -2025. 
 

8. Chủ động xây dựng và hoàn thiện phương án chuyển đổi Trung tâm 

Giống cây trồng - vật nuôi thành Công ty cổ phần theo lộ trình của UBND Tỉnh. 
 

9. Đối với trường hợp cán bộ của đơn vị có đơn trình bày nguyện vọng xin 

nghỉ công tác theo chế độ lên Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở 

nhận thấy cán bộ xin nghỉ việc tuổi đời chưa nhiều, có thời gian công tác tại đơn 

vị đã 23 năm, quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; do đó, giao 

phòng Tổ chức - Hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 

với lãnh đạo và cấp ủy Trung tâm tiếp tục làm công tác tư tưởng, tìm hiểu hoàn 

cảnh để đề xuất phương án giải quyết trước ngày 30 tháng 7 năm 2020. 
 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Hồ Xuân Hòe, TUV- Giám đốc Sở 

Nông và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Trung tâm Giống Cây trồng - 
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Vật nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các đơn vị, địa phương liên 

quan biết và thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                   
- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- TT Giống CT-VN;  

- Chi cục: TTBVTV, CNTY; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Lưu: VT, TTBVTV. 

  

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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