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THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị giao ban Lãnh đạo Sở mở rộng
Ngày 08 tháng 02 năm 2021, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị
giao ban lãnh đạo Sở mở rộng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở,
Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh văn
phòng Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ Tổng hợp.
Đồng chí Vũ Nam Tiến - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm và vấn đề đảm
bảo an toàn trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Giám đốc Sở Nông nghiệp
và PTNT yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ sau:
1. Các đơn vị trực thuộc Sở:
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của
Sở về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức đón tết Nguyên đán Tân
Sửu cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đảm bảo
vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.
- Tổ chức trực tết theo đúng lịch, không sử dụng xe công cho du lịch, lễ
hội. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tuân
thủ nghiêm các quy định về sử dụng pháo, sử dụng rượu bia, tham gia giao
thông.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phối hợp với các đơn vị có
liên quan trong chỉ đạo sản xuất và điều hành các công việc của đơn vị đảm bảo
thông suốt.
- Bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại chương trình công tác
năm của Tỉnh, của Sở, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ
trách trực tiếp, đảm bảo không để chậm kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Đối với nhiệm vụ về công tác cán bộ quy định tại Nghị định 107 và 120
của Chính phủ, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải báo cáo trước với Lãnh đạo
Sở phụ trách, đảm bảo đạt hiệu quả.
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2. Chi cục Kiểm lâm:
- Chủ trì phối hợp với huyện Hoa Lư và các đơn vị có liên quan chuẩn bị
các điều kiện phục vụ Tết trồng cây đầu năm tại các Huyện, Thành phố. Đặc biệt
là Lễ phát động tại Khu danh thắng Tràng An, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư.
- Lãnh đạo Sở phê bình Chi cục Kiểm Lâm trong công tác thông tin, liên
lạc về phòng cháy, chữa cháy rừng. Yêu cầu Chi cục Kiểm lâm kiểm điểm tập
thể Lãnh đạo Chi cục và các hạt về công tác điều hành thông tin báo cáo cháy
rừng.
3. Phòng Kế hoạch Tài chính:
- Chủ trì đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được
giao, nhất là các nhiệm vụ xây dựng nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh
về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM, làng nghề… Đảm bảo đúng
tiến độ.
- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo của Sở gửi các đơn vị thuộc Sở về
chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.
4. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp:
- Xây dựng báo cáo trước, trong và sau tết, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Xây dựng lịch làm việc của Giám đốc Sở, Chánh văn phòng điều phối
NTM tỉnh với UBND huyện Nho Quan và TP Ninh Bình để làm việc về công
tác xây dựng NTM năm 2021.
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo để các đơn vị biết, phối hợp và tổ
chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên;
- Lưu: VT, NVTH.
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