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

tại cuộc họp giao ban tháng 12/2022

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp 
giao ban thường kỳ tháng 12 năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn 
Thăng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực 
hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, ý kiến tham gia của các đồng 
chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, đồng chí Giám 
đốc Sở kết luận như sau:

1. Kết quả thực hiện công tác năm 2022

- Lĩnh vực trồng trọt: Năm 2022, diện tích gieo cấy lúa cả năm được 
109.670 ha (đạt 100,15% kế hoạch), giảm 1.034 ha so với năm 2021. Diện tích 
giảm chủ yếu là do một số diện tích chuyển sang trồng rau màu, cây ăn quả và 
một phần chuyển sang đất phi nông nghiệp. Năng suất lúa cả năm tăng vượt trội, 
trung bình ước đạt 63,65 tạ/ha/vụ, cao hơn 0,8 tạ/ha so với năm 2021. Sản lượng 
lúa toàn tỉnh đạt 697.955 tấn, tương đương so năm 2021 (năng suất tăng nhưng 
diện tích giảm).

- Lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản: Cơ bản ổn định. Tổng đàn trâu: 5.682 
con; tổng đàn bò: 15.650 con; tổng đàn lợn: 430.000 con tăng 14,1% so với cùng 
kỳ năm 2021; đàn gia cầm ước đạt 16,3 triệu con tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 
2021. Tình hình tiêu thụ thủy sản trong năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 tăng 
10% - 15%. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản cả năm ước đạt 12.436 ha, đạt 
105,39% kế hoạch (tăng 0,81% so với năm 2021). Tổng sản lượng thủy sản lũy 
kế năm 2022 ước đạt 98.000 tấn đạt 98,99% kế hoạch năm, (tăng 7,03% so với 
năm 2021). Sản lượng nuôi cá lồng ước là 25.000 tấn, đạt 113,37% so với kế 
hoạch năm.

- Lĩnh vực thuỷ lợi và đê điều: Tăng cường công tác quản lý, tham mưu 
cho các chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ vi phạm hành lang an toàn 
đê điều, thủy lợi, trong năm phát sinh 65 vụ vi phạm (58 vụ đã xử lý, 07 vụ đã 
dừng). Triển khai thực hiện các hạng mục công trình, duy tu bảo dưỡng, tu bổ nâng 
cấp đê điều năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. Chủ động ứng phó với 
diễn biến mưa, lũ trên các tuyến sông khi hồ chứa thủy điện mở cửa xả đáy; 
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kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn các chủ hộ nuôi cá lồng trên sông chủ động thực 
hiện các phương án phòng chống thiên tai; đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ 
Hòa Bình.

- Lĩnh vực lâm nghiệp: Thực hiện tốt công tác quản lý rừng, bảo vệ, phát 
triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phối hợp với địa phương làm tốt công 
tác cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện phát thanh truyền hình để 
các đơn vị, địa phương, chủ rừng chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy 
rừng. Trong năm 2022 xảy ra 06 vụ cháy rừng với tổng diện tích cháy rừng 
4,326 ha. Do được phát hiện sớm và huy động lực lượng chữa cháy kịp thời nên 
mức độ thiệt hại nhẹ. Đã xử lý 27 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, 
tổng số tiền xử phạt là 244.850.000 đồng; bắt giữ 03 vụ vận chuyển động vật 
hoang dã với các loài: cu li, rắn hổ mang chúa (03 vụ việc trên đã khởi tố vụ án 
hình sự). Tang vật tịch thu: 01 cưa xăng, 2,8469 m3 gỗ keo tròn; 2,719 m3 gỗ xẻ 
quý hiếm; 39 con chim thuộc động vật hoang dã nhóm thông thường.

- Lĩnh vực phát triển nông thôn: Tỉnh Hải Dương là tỉnh thứ 5/63 tỉnh 
thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới Toàn tỉnh đã có 178/178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới (NTM), đạt 100%; Có 12 huyện, thành phố, thị xã được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 100%.

- Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hiện tốt công tác tập huấn, 
tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch 
bệnh, phòng trừ dịch hại. Năm 2022, tăng cường công tác phổ biến pháp luật về 
ATTP tại 105 cơ sở sản xuất kinh doanh; viết và đăng tải 06 tin trên website của 
sở; tổ chức tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, 
điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm với 160 người tham dự. Tăng cường công 
tác thẩm định đánh giá định kỳ, giám sát và hậu kiểm về chất lượng an toàn thực 
phẩm đối với sản phẩm nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh với 28 cơ sở: 20 
cơ sở xếp loại B, 05 co sở tạm dừng hoạt động và 03 cơ sở giải thể.

- Công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện đúng quy trình, theo kế hoạch. 

- Công tác quy hoạch, thẩm định và xây dựng cơ bản: Làm tốt công tác 
kiểm tra, giám sát các dự án do Sở làm chủ đầu tư, đôn đốc đơn vị thi công, đẩy 
nhanh tiến độ các công trình, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng (công trình 
Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực xã Hưng Đạo, TP.Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương; dự án sửa chữa trụ sở Văn phòng Sở đã hoàn thành công tác lập 
báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và đã được UBND tỉnh phê duyệt; 
hoàn thành sửa chữa hội trường, phòng làm việc, mua sắm thiết bị, nhà xe của 
Trụ sở Sở, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại 
trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương)
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2. Nhiệm vụ công tác tháng 01/2023

- Đối với việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành đã báo 
cáo UBND tỉnh, yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Sở 
ban hành kế hoạch triển khai các chỉ tiêu của ngành, phối hợp cùng các huyện, 
thị xã, thành phố để có các giải pháp liên kết thực hiện, khai thác được tối đa lợi 
thế của ngành.

- Về công tác chấm điểm cải cách hành chính: Nâng cao và giữ vững thứ 
hạng CCHC của Sở (năm 2021 xếp hạng 6/18 các sở, ban ngành). Khối Văn 
phòng Sở (phòng Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Sở, Văn phòng) tập trung rà 
soát, hoàn thiện các tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác chấm điểm cải cách 
hành chính. Đối với nội dung chấm điểm chỉ số SIPAS (đo lường mức độ hài 
lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 
thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công) đối với lĩnh vực Bảo vệ 
thực vật và Thú y, các đơn vị cần chú ý theo dõi sát sao. Đối với nội dung nhiệm 
vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc 
rà soát lại toàn bộ các nội dung công việc đã làm trong năm, chuẩn bị đầy đủ tài 
liệu chấm điểm để báo cáo về Bộ phận phục vụ chấm điểm CCHC. 

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, phòng Kế hoạch, Tài chính tổng hợp ý 
kiến của các phòng, đơn vị để hoàn chỉnh lại Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 
năm 2022, giải pháp thực hiện năm 2023.

- Các đơn vị chuẩn bị công tác tổng kết cuối năm chu đáo.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

mình và các nhiệm vụ Lãnh đạo Sở giao trong cuộc họp để tổ chức triển khai 
thực hiện đảm bảo thời gian và hiệu quả, báo cáo Lãnh đạo Sở kịp thời những 
vướng mắc phát sinh và đề xuất 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 tại cuộc họp giao ban tháng 01/2023./.

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

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Hữu Hùng
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