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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:             /TB-SNN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày       tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị công tác tháng 5, 

triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020 

 

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị đánh 

giá kết quả nhiệm vụ công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 

2020. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Thường vụ Đảng uỷ Sở; Lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc; Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên Sở. 

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

biểu đã tiến hành thảo luận đánh giá những việc đã làm được cũng như những tồn 

tại cần khắc khục trong tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu khắc phục những mặt còn tồn 

tại, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020, trong đó tập trung vào 

một số nội dung sau:  

1. Các đơn vị trực thuộc Sở 

 - Tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; rà soát các 

nhiệm vụ của đơn vị, tập trung hoàn thành tốt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch 

bệnh đến hoạt động của đơn vị. 

 - Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng 

cường công tác quản lý, xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; đặc biệt các 

văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký gửi các đơn vị liên quan. Yêu cầu phải đảm 

bảo chất lượng, tiến độ, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Nghiêm 

túc thực hiện đúng quy chế khi làm việc với các phóng viên, cơ quan báo chí. 

- Giao Văn phòng Sở rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ có hạn của cấp 

trên: UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, do Sở (các công văn chỉ đạo, thông báo kết 

luận có hạn,…) giao cho các đơn vị, báo cáo tại các kỳ họp.  

 2. Chi cục Trồng trọt và BVTV 

 - Chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, phối hợp chặt chẽ với Phòng 

Nông nghiệp các huyện, Phòng Kinh tế các thành phố, các Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp tăng cường cán bộ đi cơ sở, hướng dẫn đôn đốc thu hoạch lúa và cây màu vụ 

Đông xuân; làm đất gieo cấy lúa Mùa đúng kỹ thuật, trong khung thời vụ tốt nhất. 

Phối hợp chặt chẽ với Cục thống kê đánh giá sát, đúng năng suất lúa Đông xuân, 

đảm bảo tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt. 

- Chủ trì phối hợp với Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông, Phòng 

Nghiệp vụ Tổng hợp rà soát các diện tích cấy lúa vụ Mùa mà không chủ động được 

nguồn nước, có khả năng bị hạn của huyện Nho Quan, Tam Điệp, Kim Sơn, xây 

dựng phương án chống hạn; phương án chuyển đổi sang cây trồng cạn, trong đó 

phân tích làm rõ những diện tích hạn không chủ động nguồn nước, khi có mưa có 

thể tiêu tốt, không bị úng và những diện tích gặp mưa bị úng, có phương án chuyển 
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đổi sản xuất và khuyến cáo thời gian chuyển đổi các loại cây trồng khác trong khung 

thời vụ cho phép, báo cáo Sở trước ngày 15/6/2020.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp. Phát hiện xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm, đặc biệt về giống và phân bón. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đôn đốc các 

địa phương hoàn thành công tác tiêm phòng vụ Xuân hè. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính, phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Trung 

tâm Khuyến nông thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-

HĐND ngày 27/5/2020 của HĐND tỉnh về tái đàn lợn; tuyên truyền sâu rộng trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về tinh thần của Nghị quyết để đảm bảo mọi đối 

tượng người dân đều được hưởng lợi. 

- Do tác động của dịch Covid-19, năm nay con giống thủy sản được kiểm dịch 

trước khi thả chiếm tỷ lệ thấp, thời tiết nắng nóng kéo dài. Vì vậy yêu cầu phối hợp 

chặt chẽ với Chi cục Thủy sản và các đơn vị liên quan chủ động phòng, trị dịch bệnh 

cho con nuôi thủy sản. 

4. Chi cục Thủy sản 

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn 

địa phương chăm sóc, quản lý ao nuôi, phòng chống dịch bệnh, chống nóng cho thủy 

sản. Tăng cường công tác lấy mẫu, quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi; đẩy 

mạnh sản xuất giống, đặc biệt là 2 đối tượng lợi thế là ngao và hàu. 

5. Chi cục Kiểm lâm 

 Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, thông 

tin dự báo, cấp báo cháy rừng đến địa phương, chuẩn bị phương tiện chữa cháy, thống 

nhất nguyên tắc, phương án chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. 

6. Chi cục Thủy lợi 

Theo dõi sát tình hình bão, lũ, thiên tai...kịp thời tham mưu ban hành các công 

điện, thông báo, cảnh báo, báo cáo nhanh khi có thiên tai xảy ra. Thực hiện nghiêm 

trực Ban phòng chống thiên tai theo quy định. 

7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, đặc 

biệt sau khi dịch Covid-19 giảm, các hoạt động lễ hội, du lịch quay trở lại.  

 8. Trung tâm Khuyến nông, lâm, ngư 

 Chủ trì, phối hợp với các Chi cục: Trồng trọt và BVTV; Chăn nuôi Thú y; 

Kiểm Lâm; Thủy sản tăng cường tuyên truyền về triển khai Kế hoạch sản xuất vụ 

Mùa 2020; tuyên truyền Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND; công tác phòng chống 

dịch bệnh trên vật nuôi; công tác phòng, chống cháy rừng... 

 9. Phòng Kế hoạch tài chính 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Tổng hợp rà soát, tham mưu trình 

UBND phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND đợt 2 năm 2020, 

trong đó ưu tiên hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất. 
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- Chủ trì phối hợp với phòng Nghiệp vụ Tổng hợp tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

báo cáo và chủ động liên hệ với Vụ Kế hoạch – Bộ Nông nghiệp trong việc chuẩn bị 

đón tiếp Bộ trưởng.  

10. Thanh tra Sở 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết tốt đơn, thư, khiếu nại, tố cáo. 

Tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý 

nghiêm, dứt điểm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý. 

 11. Phòng Nghiệp vụ tổng hợp 

 - Chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính và các phòng chuyên môn 

của Cục Thống kê xây dựng Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Cục 

Thống Kê giai đoạn 2020-2025. 

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng báo cáo 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Sở. Trong đó các đơn vị phụ 

trách các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp phải có giải pháp đảm 

bảo tốc độ tăng trưởng cả năm. 

- Chủ trì, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở và UBND các huyện, thành phố trong 

xây dựng dự thảo báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2017-2020, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT đúng thời gian 

quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Kế hoạch Tài 

chính xây dựng báo cáo tổng thể trong đó đánh giá cụ thể tỷ lệ cơ giới hóa các khâu 

trong sản xuất; phân tích, đánh giá các chính sách về nông nghiệp đang triển khai tại 

tỉnh, báo cáo Sở trước ngày 11/6/2020.  

 12. Đối với việc xây dựng đề tài nghiên cứu cấp cơ sở về: “Xây dựng mô 

hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, khép kín” 

 Giao các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và BVTV; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi 

cục Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông mỗi đơn vị viết ít nhất 02 đề tài; Phòng Nghiệp vụ 

Tổng hợp viết ít nhất 01 đề tài. Các đề tài nghiên cứu nộp về Hội đồng khoa học của 

Sở trong tháng 11/2020. Giao Hội đồng khoa học Sở nghiên cứu, chấm điểm, lựa 

chọn các đề tài hay, khen thưởng kịp thời, xong trước 15/12/2020. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các đơn vị biết, phối hợp tổ chức 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Công đoàn Ngành, Đoàn TN Sở; 

- Lưu: VT, NVTH.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Thư 
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