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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 01, 

Triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020  
 

 

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị đánh 

kết quả công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2020. Dự Hội 

nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Thường vụ Đảng 

uỷ Sở, Công đoàn ngành, Hội Cựu chiến binh Sở, Đoàn thanh niên Sở. 

   Đồng chí Vũ Nam Tiến - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị các đại 

biểu nghe và góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 01, kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu 

cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tháng 02/2020, trong đó tập trung vào một 

số nội dung sau:  

1. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nâng 

cao nhận thức trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona gây ra, hạn chế tham gia lễ hội, du lịch; xây dựng phương 

án phòng chống dịch của từng đơn vị, đồng thời phải đảm bảo hoạt động của đơn 

vị có hiệu quả. 

- Bám sát vào chương trình công tác năm của UBND tỉnh, của Sở, xây dựng 

chương trình công tác năm của từng đơn vị đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác kiểm toán năm 2020. 

2. Chi cục Trồng trọt và BVTV 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương 

gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất; hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho 

lúa và cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020. 

- Tăng cường kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất thị trường vật tư nông 

nghiệp phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2019 – 2020. 

 - Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kim Sơn đôn đốc các 

HTX NN đặt lại bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV đảm bảo tiện lợi và mỹ quan. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tiếp tục công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và hướng dẫn tái 

đàn. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch cúm gia 

cầm và sớm có biện pháp phòng dịch. 
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- Triển khai các giải pháp đối với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm 

theo tinh thần văn bản chỉ đạo số 41/UBND-VP3 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển động vật, 

sản phẩm động vật, đặc biệt là các loài động vật hoang dã có nguy cơ truyền virus 

Corona sang người và vật nuôi. 

4. Chi cục Kiểm lâm 

Tiếp tục chỉ đạo trồng cây phân tán đảm bảo theo kế hoạch. Tăng cường tuần 

tra, kiểm tra và phòng cháy chữa cháy rừng. Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, vận 

chuyển các loài động vật động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. 

5. Chi cục Thủy sản; Trung tâm giống thủy sản 

- Phối hợp với UBND huyện Kim Sơn, Chi cục Thú y và các đơn vị liên quan 

kiểm dịch chặt chẽ việc nhập tôm giống phục vụ thả nuôi vụ I năm 2020. Hướng dẫn 

các địa phương thực hiện các biện pháp cải tạo ao nuôi trước khi thả giống.  

- Trung tâm giống thủy sản xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh giống 

thủy sản ngọt, lợ đảm bảo có hiệu quả. 

6. Chi cục Thủy lợi 

Chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, 

các địa phương đảm bảo đủ nước để gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa. Xây dựng và 

chủ động thực hiện phương án chống hạn, xâm nhập mặn. 

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý. Đặc biệt khi các lễ hội tạm dừng, việc đảm bảo an toàn thực 

phẩm vẫn cần hết sức chú ý. 

8. Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các 

biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản và dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên người. 

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong việc mở rộng 

diện tích lúa cấy tay, cấy máy, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. 

9. Phòng Tổ chức cán bộ 

- Chủ trì, phối hợp với  Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp tham mưu tổ chức hội nghị 

tổng kết Đề án cử cán bộ đi biệt phái tại các địa phương, gắn với khen thưởng cho 

cán bộ có thành tích trong thời gian biệt phái. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp 

tham mưu xây dựng đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật, công 

nghệ nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT.  

10. Phòng Kế hoạch Tài chính 

- Chủ trì tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí thực hiện 

Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND năm 2020. 
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- Chủ trì phối hợp với phòng Nghiệp vụ Tổng hợp tham mưu tổ chức hội nghị 

thống nhất số liệu tăng trưởng ngành, báo cáo lãnh đạo Sở trước ngày 14/02/2020. 

11. Văn phòng Sở  

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của Sở đảm bảo đúng hạn. Đưa việc thực hiện các 

nhiệm vụ có hạn của Tỉnh, Sở giao vào báo cáo chỉ đạo điều hành hàng tháng, bắt 

đầu từ tháng 02/2020. 

12. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp 

Hoàn chỉnh Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo 

giữa Sở Nông nghiệp & PTNT và các huyện, thành phố về công tác trồng trọt & 

BVTV, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tình; tham mưu lãnh đạo Sở 

trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 2/2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Công đoàn ngành; 

- Đoàn thanh niên Sở; 

- Lưu: VT, NVTH. 
 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Xuân Thư 
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