
 1 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 384   /TB-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Quảng Trị, ngày  13   tháng  3 năm 2020
 

 

 

THÔNG BÁO  
Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Hiền  

tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ xây dựng định mức dịch vụ sự nghiệp công 

 sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 

 

Ngày 11/03/2020, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Hiền 

đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở về triển khai nhiệm vụ xây 

dựng định mức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp và PTNT( sau đây gọi là danh mục dịch vụ sự nghiệp công). Tham dự  

cuộc họp có đại diện Sở Tài chính; Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ 

chức - Hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo và kế toán các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở.  

 Sau khi nghe Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thông qua Quyết định 

139/QĐ - UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Trị về việc ban 

hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và các kiến nghị đề xuất, ý kiến phát biểu 

của các thành viên tham gia dự họp. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Trần Thanh Hiền kết luận như sau: 

Việc triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-KT) dịch vụ sự 

nghiệp công của Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị cần có sự vào cuộc, 

quyết tâm của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và sự phối hợp của các Sở, 

ban, ngành. Nhằm xây dựng định mức chung sát với thực tế, làm cơ sở cho việc 

quản lý của Ngành; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiến hành rà soát, bổ sung các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có 

theo Quyết định số 139/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp trình Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh 

ban hành Quyết định bổ sung. 

2. Giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng định mức KT-KT các danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công cụ thể như sau: 

2.1.Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Trung tâm 

Giống cây trồng, vật nuôi: 

-Thu thập, bảo quản mẫu chuẩn giống trồng trọt. 

- Kiểm nghiệm, kiểm định thuốc BVTV. 

- Khảo nghiệm các giống cây trồng. 

- Khảo sát nhằm đưa ra biện pháp phòng trừ sinh vật hại thực vật bảo vệ sản xuất. 

- Đánh giá dịch bệnh và sâu bệnh. 
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- Thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

2.2. Chi cục Chăn nuôi -Thú  y chủ trì phối hợp với Trung tâm Giống cây 

trồng, vật nuôi: 

- Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

môi trường chăn nuôi. 

- Đánh giá, giám sát chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế phẩm 

sinh học xử lý cải tạo môi trường trong chăn nuôi. 

- Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực chăn nuôi- thú y. 

- Chẩn đoán thú y, thẩm định an toàn dịch bệnh. 

- Đánh giá an toàn dịch bệnh. 

2.3.Chi cục Quản lý chất lượng:  

- Điều tra lĩnh vực quản lý chất lượng. 

- Hoạt động xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản. 

2.4.Chi cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với Trung tâm nước sạch và VSMT nông 

thôn. 

- Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước, phục vụ chỉ 

đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp các lưu vực sông. 

- Thống kê, thông tin thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai. 

- Xây dựng bản đồ thuộc lĩnh vực thủy lợi, phồng chống thiên tai. 

- Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai. 

- Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên 

tai, nước sạch nông thôn. 

2.5.Chi cục Phát triển nông thôn: 

- Hoạt động lĩnh vực phát triển nông thôn và chế biến. 

2.6. Chi cục Thủy sản chủ trì phối hợp Trung tâm Giống thủy sản và Ban quản 

lý Cảng cá Quảng Trị : 

 - Thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực 

thủy sản. 

- Hoạt động kiểm tra, xác nhận chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản xuất nhập khẩu,... 

2.7. Chi cục Kiểm lâm và Các Ban quản lý Rừng phòng hộ: 

- Bảo vệ và phát triển rừng. 

- Thống kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. 

2.8. Các Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên: 

- Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng. 

- Bảo tàng, bảo quản mẫu thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. 
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2.9. Trung tâm Khuyến nông chủ trì, phối hợp với Trường Trung cấp Nông 

nghiệp và PTNT. 

- Hoạt động khuyến nông: thông tin, tuyên truyền, đào tạo, dự án,...  

2.10. Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Thiết kế nông lâm: 

- Điều tra quy hoạch lĩnh vực trồng trọt-bảo vệ thực vật,chăn nuôi-thú y. 

- Điều tra quy hoạch thuộc lĩnh vực thủy sản. 

- Điều tra quy hoạch các lĩnh vực phát triển nông thôn và chế biến. 

- Điều tra quy hoạch thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. 

- Thống kê, kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. 

3. Các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm chủ trì triển khai theo lĩnh 

vực phụ trách, thẩm định và gửi báo cáo kết quả về Phòng Kế hoạch- Tài chính Sở 

Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/04/2020. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng 

chuyên quản Sở Tài chính tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 

15/05/2020. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Trần Thanh Hiền tại buổi họp với các cơ quan, đơn vị về triển khai nhiệm 

vụ xây dựng định mức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và PTNT thông 

báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- PGĐ Sở Trần Thanh Hiền (b/c); 

- Phòng KH-TC; 

- Các đơn vị liên quan (Th/h); 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Thanh 
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