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THÔNG BÁO
Kết luận của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi
làm việc với Thủ trưởng và Kế toán các cơ quan, đơn vị thuộc Sở
Chiều ngày 03/6/2020, đồng chí Giám đốc Sở cùng đồng chí Nguyễn Văn
Hoan - Phó Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc với Thủ trưởng và Kế toán các cơ
quan, đơn vị thuộc Sở. Tham dự buổi làm việc gồm có các đồng chí Lãnh đạo
các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc Sở; Lãnh đạo Văn phòng Điều
phối nông thôn mới tỉnh cùng kế toán và chuyên viên các đơn vị nêu trên.
Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở báo cáo tóm tắt
tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách giai đoạn
2018-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 và giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư
công và kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025; Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ
Sở báo cáo tóm tắt nội dung liên quan đến công tác tổ chức các cơ quan, đơn vị
thuộc Sở, ghi nhận ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Lưu Trung Nghĩa Giám đốc Sở kết luận, chỉ đạo như sau:
1. Các phòng, chi cục thuộc Sở phải tăng cường công tác tham mưu trong
quản lý nhà nước, triển khai tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thích nghi và
đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới, đặc biệt các cơ quan có
đơn vị trực thuộc ở cơ sở cần thường xuyên nắm bắt thông tin, liên hệ chặt chẽ,
quan tâm các đơn vị mình, trong đó có các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ
động; các trạm Chăn nuôi và Thú y, v.v..
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở cần nâng cao năng lực, nắm rõ
các cơ chế, chính sách, văn bản của Sở hướng dẫn để định hướng, tư duy triển
khai thực hiện thích ứng với sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời, gắn kết với
Sở trong công tác thực hiện cơ chế tự chủ.
3. Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu kỹ về quy chế làm việc của Sở, trong
đó phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng vị trí việc làm, chuyên
môn của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm phát huy
năng lực, thể hiện hết vai trò lĩnh vực mình theo dõi phụ trách để nâng cao vị
thế, tăng cường vai trò chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn,
bứt phá, phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.
4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp các đơn vị liên
quan tham mưu, có kịch bản cụ thể để phát triển lĩnh vực trồng trọt theo hướng sản
xuất thông minh, an toàn theo chuỗi liên kết giá trị gắn với xây dựng thương hiệu,
chú trọng đến đẩy mạnh liên kết chuỗi, mô hình cà phê và các cây trồng khác.
5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ quy hoạch phát triển chăn nuôi và
các viện dẫn khác liên quan để tham mưu phát triển tăng trưởng chăn nuôi có
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hiệu quả bền vững; chủ trì nghiên cứu để tham mưu nội dung tổ chức Hội thảo,
trong đó yêu cầu cần có sự liên kết từ ngành quản lý Trung ương, các công ty,
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng mục tiêu, tư duy mới để đón, bắt dòng
nguồn đầu tư mới trong ngành chăn nuôi của tỉnh.
6. Toàn ngành cùng nỗ lực, ưu tiên quản lý, thu hút kêu gọi các dự án, nhà
đầu tư, huy động nguồn lực theo nhiều hình thức, trên nhiều kênh với tinh thần
xã hội hóa cho dự án về các lĩnh vực: thủy lợi, nước sạch nông thôn; trồng rừng,
trồng cây Macca, cây dược liệu; xây dựng nông thôn mới... và đón đầu tư cho
các lĩnh vực khác. Ngoài ra, toàn ngành phải củng cố đầy đủ, đoàn kết bộ máy,
phát huy nguồn nhân lực sẵn có, tham vấn các chuyên gia, đơn vị tư vấn để đổi
mới sáng tạo trong cách làm, nâng cao trong công tác tổng hợp, báo cáo, năng
lực phân tích, giải trình số liệu, nội dung văn bản phải chi tiết, chính xác, hiến kế
các giải pháp, biện pháp mới có tính đột phá hiệu quả trong mọi lĩnh vực nhằm
đẩy mạnh cải cách hành chính, hạn chế sai sót trong thực thi nhiệm vụ.
7. Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân
công triển khai chuẩn bị các pháp lý, căn cứ, định hướng chiến lược để phục vụ
tốt các Hội nghị lớn của ngành về tổng kết vụ Đông Xuân và triển khai vụ Mùa;
Hội nghị toàn quốc về Chanh dây; Hội nghị trồng rừng, trồng cây Macca (nhất
thiết có sự tham gia của Tổng cục Lâm nghiệp, Hiệp hội gỗ Việt Nam, Hiệp hội
gỗ Bình Định, các Ngân hàng tài trợ liên quan).
8. Đối với các kế hoạch đầu tư công, tài chính - ngân sách: Các cơ quan,
đơn vị thuộc Sở khẩn trương rà soát, so sánh, đánh giá kết quả thực hiện kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 lập kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025 gửi về Sở (qua phòng Kế hoạch Tài chính Sở) để
tổng hợp chậm nhất ngày 05/6/2020. Khi lập Kế hoạch tài chính ngân sách giai
đoạn 2021-2023 ngoài Kế hoạch chi thường xuyên cần xây dựng các nhiệm vụ chi
theo hoạt động chuyên môn trong nguồn sự nghiệp hàng năm của cơ quan, đơn vị.
9. Đối với các dự án, nhiệm vụ UBND tỉnh giao: Trong quá trình triển
khai thực hiện cần phải thuê đơn vị tư vấn, tổ chuyên gia, nhà thầu nếu thấy cần
thiết, chú trọng đối với công tác rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh lại 3 loại
rừng của tỉnh; nhiệm vụ hỗ trợ khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra trong vụ
Mùa năm 2019 và các dự án khác của Sở.
Trên đây là kết luận chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với Thủ trưởng và Kế toán các cơ quan,
đơn vị thuộc Sở, yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai
thực hiện./.
TL. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở;
- Các Ban QLDA: KfW10, VnSAT, HTNT;
- VPĐP nông thôn mới tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP, Hùng.

Đặng Văn Linh
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