
 

THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 02, 

triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022  
 

 

Ngày 15 tháng 03 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị 

đánh giá kết quả công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 

2022. 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, Đoàn thanh niên Sở. 

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

đại biểu nghe và thảo luận về triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2022, 

đồng thời thảo việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của Sở 

năm 2022. Kết luận Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu thực hiện tốt các 

nhiệm vụ công tác tháng 3/2022, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:  

1. Việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của Sở 

trong năm 2022 

- Mời các đồng chí lãnh đạo Sở chỉ đạo, tham dự với các đơn vị trực thuộc 

Sở tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai phổ biến nội dung về bộ chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình 

(DDCI) theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 09/7/2021; các đơn vị xây 

dựng kế hoạch cụ thể, hoàn thành trong tháng 4/2022. 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát, quản lý vật tư đầu vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 

lâm nghiệp; rà soát, quản lý chặt chẽ vấn đề cấp phép, cấp chứng nhận; Tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật, của địa 

phương liên quan về lĩnh vực quản lý đến các tổ chức, cá nhân biết thực hiện. 

Chủ động, sắp xếp tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp, hộ sản xuất 

kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác được cấp phép, quản lý thuộc thẩm quyền 

quản lý  trong 6 tháng đầu năm 2022, mời đồng chí Giám đốc Sở và đồng chí 

lãnh đạo Sở phụ trách tham dự. Chấn chỉnh lực lượng làm công tác thanh tra 

của Sở, của đơn vị về thái độ ứng xử, đạo đức công vụ trong các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra.  

- Giao Thanh tra Sở: chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở có 

thanh tra chuyên ngành, tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của Sở do 

Thanh tra Sở làm trưởng đoàn trong năm 2022 khi tiến hành thanh, kiểm tra các 

tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng do ngành quản lý đảm bảo theo hướng tiết 

giảm các cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. 
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- Giao phòng Tổ chức cán bộ: xây dựng kế hoạch luân chuyển thủ trưởng 

đơn vị, kế toán trưởng, thanh tra chuyên ngành nếu không hoàn thành nhiệm vụ 

năm 2022, hoàn thành trong tháng 4/2022. Tham mưu bổ sung, tăng cường cán 

bộ cho Thanh tra Sở để phục vụ công tác thanh tra liên ngành của Sở. 

- Giao Trung tâm NNCNC và XTTM: tham mưu cho sở tổ chức hội nghị 

đối thoại với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

với tần suất tối thiểu 2 lần/năm. 

2. Về các hoạt động của Sở kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 

30 năm tái lập tỉnh 

- Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, 

Công đoàn Ngành, Đoàn thanh niên Sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm 

tái lập tỉnh, dự kiến vào ngày 25/3/2022. 

- Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao và XTTM tập trung cho việc tham 

gia Hội chợ thương mại và triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình. 

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn các địa phương chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu vụ 

Đông Xuân. Tổ chức sơ kết vụ Đông xuân và tổng kết vụ Mùa năm 2021, Kế 

hoạch vụ Mùa năm 2022 trong tháng 4/2022. 

4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng 

chống, khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh Dại, Dịch tả lợn 

Châu Phi,...; Phối hợp với các địa phương triển khai tiêm phòng vụ Xuân hè 

đảm bảo theo kế hoạch. 

5. Chi cục Thủy sản: Tập trung hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho các 

địa phương chuẩn bị vào vụ mới; phối hợp với các đơn vị, địa phương quản lý 

chặt chẽ nguồn giống trước khi vào vụ nuôi; Tăng cường kiểm tra, xử lý các 

hoạt động kích điện, khai thác thủy hải sản trái phép. 

6. Chi cục Thủy lợi: Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, kiểm 

tra các công trình phục vụ phòng, chống lụt thiên tai, có biện pháp xử lý, khắc 

phục theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo theo 

quy định; Tiếp tục phối hợp với Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các địa 

phương đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa sinh trưởng phát triển tốt; Chủ 

động xây dựng và trình phê duyệt phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm 

cứu nạn tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

7. Chi cục Phát triển nông thôn:  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình OCOP 

giai đoạn 2022-2025 đảm bảo hiệu quả; Tập trung hoàn thiện Kế hoạch bảo tồn và 

phát triển làng nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với văn hóa, du 

lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-202. Hoàn thành trong tháng 4/2022  

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-

2025, hoàn thành trong tháng 4/2022. 
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8. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Rà soát lại quy 

định phân cấp; nghiên cứu quy trình lấy mẫu test vào thời điểm hợp lý, tập 

trung, hiệu quả nhằm giảm số lượng đợt lấy mẫu test đối với 1 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh. Tập trung hoàn thành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

9. Chi cục Kiểm lâm: Tập trung hoàn thành Kế hoạch quản lý rừng bền 

vững tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

10. Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư: Chủ trì, phối 

hợp với Văn phòng Sở trong việc hợp nhất và quản lý trang thông tin điện tử 

(website) của Sở, tạo điều kiện phát huy hiệu quả của trang thông tin điện tử. 

11. Văn phòng điều phối Nông thôn mới:  

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 

2022;  Tham mưu Sở trình UBND tỉnh báo cáo với Bộ Nông nghiệp và PTNT 

thẩm định hồ sơ, thủ tục công nhận huyện Nho Quan đạt chuẩn NTM và thành 

phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ NTM năm 2021. 

- Xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới của các cấp (huyện, xã) theo từng 

cấp độ (nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu). 

- Cập nhật, hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-

2025, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2022. 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch tỉnh nông thôn mới; Văn bản giao nhiệm vụ 

phụ trách tiêu chí nông thôn mới cho các sở, ngành liên quan; Văn bản giao các 

đơn vị trực thuộc Sở phụ trách tiêu chí do Sở phụ trách. 

12. Phòng Kế hoạch Tài chính:  

- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở sớm chủ động thực hiện các nội dung 

trong chương trình công tác năm 2022 của Sở; Chủ trì xây dựng Kế hoạch nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành DDCI năm 2022 trong đó phân 

công chi tiết nhiệm vụ cho các đơn vị để cải thiện kết quả xếp hạng; Xây dựng 

Kế hoạch chuyển đổi số trong kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Tổng hợp cung cấp bộ chỉ số 

DDCI đã phân tích cho các đơn vị liên quan để phục vụ công tác quán triệt 

nhiệm vụ cải thiện chỉ số DDCI trong thời gian tới. 

- Lập báo cáo phân tích, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh điểu chỉnh bộ chỉ 

tiêu DDCCI 

13. Tổ công tác theo Quyết định số 256/QĐ- SNN ngày 18/5/2021: Khẩn 

trương đẩy nhanh tiến độ để trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế 

nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 và Đề án xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025. 
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14. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2022:“ Kỷ cương, trách nhiệm, 

đẩy mạnh cải cách hành chính”; nêu cao tinh thần đạo đức công vụ và bám sát 

Chương trình công tác năm của UBND tỉnh và của Sở.  

- Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, 

không hoang mang và chủ động ứng phó với dịch. 

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 thanh niên Sở; 

- Lưu: VT, NVTH. 

      TB.ld 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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