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

tại cuộc họp giao ban tháng 10/2021

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp 
giao ban thường kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển 
khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Thăng - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp. 

Sau khi nghe báo cáo 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:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 được các đơn vị thực hiện nghiêm 
túc, theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được chú 
trọng. Đã chủ động xây dựng, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ của ngành, của mỗi đơn vị, trọng tâm là tham mưu cho UBND tỉnh các giải 
pháp hiệu quả, sát thực tế trong công tác chỉ đạo sản xuất.

- Thực hiện hiệu quả việc theo dõi, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, 
công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm soát soát hoạt động buôn 
bán, vận chuyển lưu thông ra vào địa bàn tỉnh. Hướng dẫn người chăn nuôi các 
biện pháp tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo các yêu cầu an toàn dịch bệnh.

- Công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là công tác 
phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm làm tốt. Không để phát sinh các vụ vi 
phạm, phá hoại, khai thác trái phép tài nguyên rừng, đất rừng.

- Thực hiện tốt việc tham gia góp ý và cung cấp các thông tin phục vụ lập 
Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong lĩnh 
vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công tác cải cách hành chính được thực hiện đảm bảo, đúng quy định. Các 
hồ sơ tiếp nhận được giải quyết nhanh chóng, đúng thời hạn, đạt chất lượng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  THÁNG 11 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chung: 
- Các phòng, ban, đơn vị bám sát chức năng nhiệm vụ, rà soát các nội dung, 

công việc được phân công để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 
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- Căn cứ diễn biến của tình hình dịch Covid-19, cụ thể từng cấp độ để triển 
khai phương án ứng phó đảm bảo duy trì tình hình sản xuất, không để đứt gãy 
chuỗi cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản.

- Mặc dù đã qua mùa mưa bão nhưng không chủ quan, lơ là trong việc theo 
dõi diễn biến thời tiết, thủy văn để dự tính, dự báo và chủ động các phương án ứng 
phó, khôi phục sản xuất kịp thời, hiệu quả khi có thiên tai, mưa, bão úng.

- Kịp thời báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Sở những khó khăn, vướng mắc 
và giải pháp tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu.

- Rà soát, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ 
tục, giải quyết triệt để các hồ sơ, không để tồn đọng. 

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ sản xuất và đưa tin bài lên Web. 
Các lĩnh vực: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản báo cáo Lãnh đạo Sở (đồng thời gửi 
về Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp để tổng hợp) về tiến độ sản xuất, giá vật tư đầu vào, 
giá bán sản phẩm, sản lượng, các vấn đề phát sinh thường kỳ (10 ngày/lần, vào các 
ngày 05, 15, 25 hàng tháng).

2. Đối với các lĩnh vực cụ thể:
2.1. Lĩnh vực trồng trọt
- Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch sản xuất vụ đông 2021-

2022 đạt năng suất, sản lượng, giá trị cao. Trọng tâm là:
+ Phòng trừ sâu bệnh cuối vụ cho lúa mùa muộn và cây vụ đông. 
+ Phát triển, mở rộng cây vụ đông còn thời vụ, có giá trị, có thị trường tiêu 

thụ. Thường xuyên tổng hợp tình hình thu hoạch, tiêu thụ để kịp thời báo cáo, chỉ 
đạo và có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho sản xuất hàng hóa, sản xuất an toàn, 
sản xuất có liên kết bao tiêu sản phẩm.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thu hoạch, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cây 
vụ đông.

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng giống cây trồng, vật tư nông 
nghiệp, thuốc BVTV đưa vào phục vụ sản xuất.

- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch diệt chuột năm 2022 trình 
UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo diệt chuột của các huyện, 
thành phố, thị xã để đánh giá hiệu quả, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải 
pháp thời gian tới.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả trồng cây ăn quả, cây phân tán năm 2021, xây 
dựng kế hoạch năm 2022. Chỉ đạo tăng cường sản xuất cây ăn quả đủ điều kiện 
xuất khẩu để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Rà soát các vùng sản xuất vải tại 
các huyện khác ngoài huyện Thanh Hà, thành phố Chí Linh để cấp mã số vùng 
trồng đủ điều kiện xuất khẩu và đưa vào kế hoạch tham gia xuất khẩu. 
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- Xây dựng Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân 2022, báo cáo Lãnh đạo Sở 
và trình UBND tỉnh nghe kịp thời, đúng tiến độ.

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi thú y
- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phát 

hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng. 
- Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm soát 

soát hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật. Tạo điều kiện thuận lợi cho vận 
chuyển gia súc, gia cầm đi tiêu thụ.

- Hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo 
các yêu cầu an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 

2.3. Lĩnh vực thủy sản
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước nuôi trồng thủy 

sản để tham mưu các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật xử lý nguồn nước và 
phòng trừ bệnh kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
thủy sản.

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp để tháo gỡ, phát triển, 
cấp phép nuôi cá lồng trên sông. 

2.4. Lĩnh vực lâm nghiệp
- Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, làm tốt công tác chăm 

sóc, phát triển và quản lý đất rừng. 
- Bám sát địa bàn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm 

rừng, đất rừng, 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.

- Thực hiện thủ tục chuyển đổi diện tích rừng theo đúng quy định tại khu 
vực cầu Đồng Việt và chùa Thanh Mai để báo cáo HĐND tỉnh.

2.5. Lĩnh vực thủy lợi, đê điều
- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác quản lý đê điều, công tác duy tu, 

bảo dưỡng đê điều. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các tổ chức xin thỏa thuận, cấp 
phép đảm bảo đúng quy định.

- Đôn đốc các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra vi phạm công trình 
thủy lợi. Tích cực xử lý, ngăn chặn các vụ vi phạm về lĩnh vực đê điều, thủy lợi, 
không để phát sinh các vụ vi phạm mới. Đôn đốc Nhà máy nhiệt điện BOT Hải 
Dương thực hiện các nội dung đúng quy định theo giấy phép đã cấp. Triển khai 
thực hiện nghiêm các văn bản "MẬT" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh 
về quản lý bến bãi.

- Thực hiện nhiệm vụ theo Văn bản số 3902/UBND-VP ngày 26/10/2021 
của UBND tỉnh về việc lựa chọn tư vấn thực hiện quy hoạch tỉnh với nội dung 
chuyên ngành thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai.
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2.6. Các lĩnh vực khác
- Duy trì hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư 

nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thuốc thú y, thủy sản, công tác kiểm tra 
chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản phẩm và vệ 
sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản 
phẩm chủ lực của tỉnh, nhất là với sản phẩm cây vụ đông. Đưa công nghệ số ứng 
dụng vào điều hành, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát chất lượng nước cho các trạm cấp nước 
đang hoạt động. Thực hiện tốt nhiệm vụ vận hành tạm thời Nhà máy nước Phượng 
Hoàng. Tham mưu, thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành các Trạm nước sạch 
nông thôn theo nội dung Văn bản số 3029/UBND-VP ngày 31/82021 của UBND 
tỉnh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới. Đôn đốc để hoàn thành công nhận huyện nông thôn mới và 
các xã nông thôn mới nâng cao.

- Khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch liên kết tiêu thụ sản 
phẩm năm 2021 và triển khai thực hiện.

 - Nhanh chóng thống nhất với liên ngành hoàn thiện hướng dẫn thực hiện và 
xây dựng phân công thực hiện 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, định hướng đến năm 2030”.

- Các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Cục Thống kê để thống nhất về 
sản lượng, giá trị sản xuất.

- Xây dựng Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2021(trước 15/11/2021) và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch ngân sách năm 2022 của toàn 
ngành.

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

Giao phòng Nghiệp vụ Tổng hợp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo 
Lãnh đạo Sở tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng, ban, đơn vị./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VP, NVTH.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Hữu Hùng
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