UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1979 /TB-SNN

Ninh Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình
Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị
quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 6008/TB-BNN-VP ngày 01/9/2020
về kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại buổi làm việc với Lãnh
đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình. 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 thảo luận, làm rõ các nội dung trong Thông báo số 6008/TB-BNNVP. Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề
xuất giải pháp thực hiện kết luận của Bộ trưởng, trong đó tập trung vào các nội
dung sau:
1. Các đơn vị trực thuộc Sở
- Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động tinh thần, nội dung kết luận của Bộ
trưởng tại Thông báo số 6008/TB-BNN-VP; đồng thời phát huy trí tuệ tập thể đề
xuất các giải pháp phát triển ngành, lĩnh vực trong giai đoạn tới. Đề xuất giải
pháp của đơn vị phải bám sát nội dung, phân công nhiệm vụ tại Thông báo số
6008/TB-BNN-VP, đảm bảo tính khoa học, pháp lý, thực tiễn và gắn với tham
mưu cơ chế chính sách để thực hiện; các đề xuất gửi về Sở trước ngày
16/9/2020.
- Bám sát vào nội dung kết luận của Bộ trưởng, chủ động liên hệ với các
đơn vị thuộc Bộ để phối hợp, tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được giao.
2. Chi cục Phát triển nông thôn
- Thống kê danh sách các trang trại trên địa bàn tỉnh, trong đó chi tiết loại
hình trang trại, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và cung cấp cho Chi cục Chăn nuôi
và Thú y trước ngày 12/9/2020 để Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì, phối hợp
với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lựa chọn các trang trại thực hiện thí
điểm mô hình Trang trại nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm phục vụ du lịch.
- Tổ chức phổ biến, triển khai Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày
28/2/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định tiêu chí kinh tế trang trại;
theo dõi, thống kê và tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Thông tư này.
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3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Chủ trì phối hợp với các đơn vị: Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục
Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm
Khuyến nông, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và Xúc tiến
thương mại trên cơ sở danh sách trang trại của Chi cục Phát triển nông thôn cung
cấp tiến hành rà soát, lựa chọn trên địa bàn tỉnh 24 trang trại (mỗi huyện, thành
phố 03 trang trại) để tổ chức lại sản xuất gắn với các điểm, tuyến du lịch của tỉnh.
Các trang trại được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí: về diện tích đạt tối thiểu
2 ha, vị trí đi lại thuận lợi gắn với các điểm du lịch, có đầy đủ nguồn lực để tổ
chức lại sản xuất có sự hỗ trợ của nhà nước, rà soát gửi về Sở qua Phòng Nghiệp
vụ Tổng hợp trước ngày 30/9/2020.
4. Chi cục Thủy sản
Chủ trì tham mưu thực hiện Thông báo số 6008/TB-BNN-VP kết luận của
Bộ trưởng đối với lĩnh vực thủy sản, trong đó chú trọng đến phát triển các sản
phẩm thủy sản (mặn, lợ, ruộng trũng, và sản xuất giống) theo định hướng của Bộ.
5. Chi cục Kiểm lâm
Chủ động phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan tham
mưu giải pháp xây dựng Trung tâm bảo tồn nguồn gen cây lâm nghiệp.
6. Trung tâm Khuyến nông
Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản xây dựng mô hình Lúa - rươi - cáy
- cá theo hướng hữu cơ.
7. Phòng Tổ chức cán bộ
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc tham mưu ban hành quyết định
thành lập tổ công tác xây dựng thí điểm mô hình “Trang trại nông nghiệp sinh
thái, trải nghiệm phục vụ du lịch”, xong trước 10/9/2020.
8. Phòng Kế hoạch-Tài chính
- Chủ trì tổng hợp các đề xuất, giải pháp phát triển ngành từ các đơn vị trực
thuộc; xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo
số 6008/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh, trong đó
có phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương; Tham mưu cơ chế
chính sách phát triển nông nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
- Chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo
Sở phân giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc, có biểu phân
giao nhiệm vụ để kiểm tra, đôn đốc.
- Chủ trì phối hợp với BQL Công viên Động vật hoang dã Quốc gia tại
Ninh Bình nghiên cứu, tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi các tổ chức
phi chính phủ viện trợ, đầu tư vào Công viên Động vật hoang dã Quốc gia tại
Ninh Bình.
- Nghiên cứu, đề xuất các đề tài khoa học với Bộ thông qua Vụ Kế hoạch
và Vụ Khoa học để hỗ trợ triển khai tại tỉnh.
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9. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
- Chủ trì nghiên cứu tên bảo tàng văn hóa lúa nước Việt Nam tại Ninh
Bình; rà soát, đề xuất vị trí, quy mô, nguồn lực, phương thức thực hiện, thời gian
tổ chức triển khai báo cáo Sở trước 30/9/2020 để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND
tỉnh.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở, tổng hợp đề xuất
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thông báo kết luận. Tổng hợp kết quả thực hiện của
các đơn vị.
10. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính, Nghiệp vụ Tổng hợp và các đơn
vị có liên quan trong quá trình tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Thông báo
số 6008/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao.
11. Đoàn Thanh niên Sở
Chủ trì phối hợp với Công đoàn Ngành, phòng Nghiệp vụ Tổng hợp,
Trung tâm Nước sạch và VSMTNT xây dựng, đề xuất thực hiện mô hình Thanh
niên tình nguyện thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.
12. Chi cục Thủy lợi
Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng công trình và các cơ quan
thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong kết luận, đặc biệt liên quan đến hạ
tầng thủy sản và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
13. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Phối hợp chặt chẽ với Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản triển
khai các nhiệm vụ nêu trong kết luận, trong đó tập trung vào việc phát triển chế
biến, nhất là với các sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh.
14. Văn phòng điều phối Nông thôn mới
Bám sát vào định hướng của Trung ương, của Bộ để xây dựng kế hoạch,
định hướng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó tham mưu
xây dựng nông thôn mới Ninh Bình giai đoạn tới theo hướng Nông thôn Ninh
Bình đậm đà bản sắc.
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.
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