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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị giao ban Lãnh đạo Sở mở rộng 

 

 

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị giao 

ban Lãnh đạo Sở mở rộng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng 

phòng Quản lý xây dựng công trình, Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Trưởng 

phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Đồng chí Vũ Nam Tiến 

- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết 

quả công tác trong thời gian vừa qua gắn với nhiệm vụ theo chương trình công tác 

năm và giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Kết luận hội 

nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Chi cục trồng trọt và BVTV 

- Tập trung cao độ cho công tác chăm sóc, phòng trừ dịch hại, bảo vệ sản xuất 

lúa và cây trồng vụ Đông xuân. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thu hoạch nhanh, gọn lúa và cây màu vụ xuân, đặc biệt 

là diện tích lúa ngoài đê tránh lụt tiểu mãn. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

- Tập trung kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là công tác tiêu độc 

khử trùng môi trường và tiêm phòng vụ Xuân Hè năm 2022. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính rà soát quy hoạch, tổ chức xây 

dựng Đề án về cơ sở giết mổ tập trung (có chính sách hỗ trợ), hoàn thành trong 

tháng 5/2022 

3. Chi cục Thủy sản 

- Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị trước khi vào vụ nuôi mới, nhất là 

kiểm soát, kiểm dịch chặt chẽ nguồn tôm giống nhập về địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04/CT-

UBND của UBND tỉnh. 
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4. Chi cục Thủy lợi  

- Xây dựng phương án chống úng, chống hạn cho vụ Mùa; phương án bảo vệ 

trọng điểm và hộ đê toàn tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

- Tham mưu tổng kết công tác phòng chống lụt bão và TKCN năm 2021. 

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí nông 

thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia quy định tại 

các Quyết định 318, 319, 320; Kế hoạch xây dựng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới năm 2024.  

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài 

chính xây dựng phương án phân bổ kinh phí xây dựng nông thôn mới năm 2022, báo 

cáo lãnh đạo Sở trước ngày 15/5/2022. 

- Tham mưu tổ chức hội nghị giao ban hệ thống văn phòng điều phối nông 

thôn mới các cấp trong tháng 5/2022. 

- Chi cục Phát triển nông thôn tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch Chương 

trình OCOP năm 2022. 

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Về tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2022: Các đồng chí Lãnh đạo Sở chỉ đạo 

đơn vị phụ trách phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Nghiệp vụ 

Tổng hợp rà soát, dự tính tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2022. Giao phòng Kế hoạch 

Tài chính chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Tổng hợp dự báo chung dự báo 

tăng trưởng toàn ngành xong trước 21/5//2022 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xây dựng nhiệm vụ thực hiện Kế 

hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/4/2022 về Quản lý rừng bền vững tỉnh Ninh Bình 

năm 2022. 

7. Phòng Quản lý xây dựng công trình 

Tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất lịch nghe báo cáo và xin ý kiến về 

hạng mục kè và cảnh quan kè thuộc Dự án cụm công trình thủy lợi Nam Sông Vân. 

8. Phòng Tổ chức cán bộ 

- Rà soát các Ban chỉ đạo đã thành lập của Sở và tham mưu Giám đốc Sở kiện 

toàn (gồm Ban chỉ đạo Chương trình giám sát nhuyễn thể hai mảnh vỏ). 

9. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp 

Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng chuyên môn của Sở 

Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu xây dựng Chương trình hợp tác 
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giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình với Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau; 

giữa Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình với Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu. 

10. Tổ công tác xây dựng kế hoạch chuyển đổi số 

- Khẩn trương tham mưu cho Sở văn bản đăng ký bổ sung nhiệm vụ thực hiện 

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về phát triển chính 

quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 

2022 để kịp thời tổ chức thực hiện. 

- Tập trung xây dựng dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh 

giai đoạn 2022-2025, trong đó có cập nhật nội dung chuyển đổi số về xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Ninh Bình; xin ý kiến Lãnh đạo Sở trước 17/5/2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên; 

- Lưu: VT, NVTH. 
              PNA 

 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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