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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

tại cuộc họp của Lãnh đạo sở với các phòng, đơn vị thuộc Sở

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn họp với các phòng, đơn vị thuộc Sở. Đồng chí Bùi Văn Thăng - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe các 
phòng, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và ý kiến của các đồng chí 
lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Sở kết 
luận như sau:

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến các 
hoạt động đời sống và sản xuất, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị đã 
phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ hiệu quả, đảm bảo tiến độ các công việc giao.

Trong thời gian tới, đề nghị Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị tập 
trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 tại các văn bản đã ban hành của cấp trên. Nêu cao trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng chống dịch 
trong tình hình mới. Các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Sở thực hiện nêu gương, không tổ chức hoặc tham gia ăn uống 
tại các nhà hàng, quán ăn uống, nơi tập trung đông người trong thời điểm dịch 
bệnh đang phức tạp như hiện nay. Linh hoạt, chủ động trong công tác điều hành 
hoạt động của cơ quan, đơn vị; không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong 
giải quyết công việc hoặc ảnh hưởng đến chất lượng công việc khi thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của Tổ 
An toàn COVID-19 trong cơ quan, đơn vị; phân công kiểm tra, thực hiện các 
quy định về phòng chống dịch trong phạm vi quản lý và khách đến làm việc, 
giao dịch theo quy định. Giao đồng chí Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở chỉ 
đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch, hoạt động của Tổ An toàn COVID-19 
tại các đơn vị thuộc Sở.
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2. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát các thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị mình thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến; lựa chọn những thủ tục hành chính đáp ứng điều 
kiện để tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Giao đồng chí 
Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng Sở kiểm soát, theo dõi 
tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

3. Chi cục Trồng trọt và BVTV: Tập trung, quyết liệt chỉ đạo mở rộng, 
tăng diện tích cây vụ Đông, phấn đấu tăng từ 5% - 10% diện tích; tăng cường 
công tác xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông. Chuẩn bị các phương án, nội 
dung, thủ tục để triển khai thực hiện Kế hoạch diệt chuột năm 2022 khi UBND 
tỉnh ký ban hành. Rà soát, hoàn thiện Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân, báo 
cáo Lãnh đạo Sở để ban hành. Thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch 4436/KH-
UBND, tập trung công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm và sản xuất, chứng 
nhận an toàn.

4. Chi cục Chăn nuôi  và Thú y: Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên đàn 
gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi và Cúm gia cầm. Chỉ đạo 
công tác tái đàn gia súc, gia cầm để chủ động cung ứng sản phẩm thịt, trứng cho 
người dân dịp Tết nguyên đán. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm 
soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển, buôn bán động vật. Tạo điều kiện thuận lợi 
để lưu thông vận chuyển  gia súc, gia cầm đi tiêu thụ.

5. Chi cục Phát triển nông thôn: Tập trung đôn đốc các xã đã đăng ký đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; sớm hoàn thiện hồ sơ để trình UBND 
tỉnh công nhận, thời hạn phải hoàn thành trước ngày 07/12/2021; Tiếp tục hoàn 
thiện hồ sơ thủ tục công nhận các sản phẩm OCOP năm 2021.

6. Chi cục Kiểm lâm và Ban quản lý rừng: Làm tốt công tác chăm sóc, 
bảo vệ rừng; phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ vi phạm rừng, đất rừng 
và các vụ cháy rừng. Thực hiện nghiêm việc tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 
các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định. Báo cáo đầy đủ kịp thời 
các nội dung liên quan về Lãnh đạo Sở.

7. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp xây dựng đề cương phục vụ việc xây dựng 
báo cáo tổng kết năm 2021 của ngành. 

8. Phòng Thủy sản phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở 
nuôi, kinh doanh thủy sản nắm bắt tình hình nhập khẩu, nuôi, kinh doanh, trao 
đổi giống cá Bảo Ngọc để kịp thời xử lý.

9. Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông 
sản; cần kết hợp với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh việc quảng bá và 
đưa tin; thông tin về sản lượng tiêu thụ, giá cả các sản phẩm nông sản theo đúng 
tiến độ cho các đồng chí lãnh đạo Sở;
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10. Công tác quy hoạch: Thực hiện tốt việc tham gia ý kiến và cung cấp 
các thông tin phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Các đơn vị tham gia, 
cung cấp số liệu đưa vào quy hoạch phải đảm bảo tính chính xác của số liệu và 
chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về số liệu cung cấp.

11. Các phòng, đơn vị chủ động giải ngân các nguồn kinh phí đã được 
phân bổ và phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tài chính để nhanh chóng tháo gỡ 
khó khăn trong quá trình thực hiện.

12. Việc thực hiện các chương trình, đề án:

- Đối với Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025: Giao đồng 
chí Nguyễn Tiến Tráng - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV hoàn 
thiện Hướng dẫn liên ngành nguồn vốn sự nghiệp; Phòng Quản lý xây dựng 
công trình hoàn thiện Hướng dẫn liên ngành nguồn vốn đầu tư. Phòng Kế hoạch 
- Tài chính chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp rà soát, tổng hợp 
đăng ký thực hiện Đề án của các huyện, thành phố, thị xã và xây dựng Kế hoạch 
triển khai thực hiện năm 2021.

- Đối với Kế hoạch, dự án liên kết thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 
về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giao Phòng Nghiệp vụ 
Tổng hợp chủ trì, phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn hoàn thiện Hướng dẫn 
liên ngành, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các kế hoạch, dự án và tổ 
chức triển khai thực hiện.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn 
vị mình và các nhiệm vụ Lãnh đạo Sở giao tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo 
tiến độ và hiệu quả công việc, báo cáo Lãnh đạo Sở kịp thời những vướng mắc 
phát sinh và biện pháp giải quyết.

Giao phòng Nghiệp vụ Tổng hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao của các phòng, ban, đơn vị tại Thông báo này và báo 
cáo Giám đốc Sở để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, NVTH.

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Hữu Hùng
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