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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tại cuộc họp giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ
công tác tháng 6 năm 2020
Chiều ngày 20/5/2020, đồng chí Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5 và triển khai
nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2020. Tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo Sở;
Lãnh đạo các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc Sở. Sau khi nghe Phòng
Kế hoạch - Tài chính Sở báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Lưu
Trung Nghĩa - Giám đốc Sở có kết luận như sau:
Ngoài các nhiệm vụ chính đã được giao, toàn ngành cần chú trọng thu
hút, kêu gọi các nhà đầu tư, dự án và doanh nghiệp, ưu tiên tạo cơ chế hoạt động
trên cơ sở pháp luật quy định trong các lĩnh vực trồng rừng, chế biến gỗ, trồng
cây dược liệu, trang trại chăn nuôi... Thăm quan học tập, học hỏi kinh nghiệm
của các tỉnh bạn, các chuyên gia, đơn vị tư vấn và đề xuất các biện pháp, giải
pháp đột biến để khắc phục các hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Tiếp tục triển khai các kế hoạch lớn của ngành: kế hoạch đầu tư công, tài chính
ngân sách, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn, cơ giới hóa
nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, ứng dụng công nghệ tưới tiên
tiến và tiết kiệm nước, phát triển HTX nông nghiệp, chương trình OCOP, các
Chương trình MTQG, v.v..
Trong tháng 6, các phòng, chi cục, trung tâm chủ động thực hiện các
nhiệm vụ cụ thể:
1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:
- Khẩn trương tham mưu Sở đề xuất, hoàn chỉnh đề cương, nhiệm vụ xây
dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực cánh đồng An Phú.
- Triển khai thực hiện báo cáo đánh giá kết quả chuyển đổi cơ cấu cây
trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2017-2020; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ
cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
chậm nhất ngày 20/6/2020.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án về phát triển sản xuất rau,
hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm
2040 (theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/11/2019 của Ban chấp hành Đảng
bộ tỉnh-Khóa XV) đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

2

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:
- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển
khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy
sản; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, kép heo, dại
chó.
- Hoàn chỉnh, thực hiện các bước tham mưu dự thảo Nghị quyết của
HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu
dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách
hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên
địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Hướng dẫn các đơn vị triển khai Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi
nông hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020. Tham mưu rà soát các hồ chứa thủy
lợi, thủy điện để có kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các hồ chứa sông
suối trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phát triển nuôi trồng các loại thủy đặc sản.
Hướng dẫn phát triển chăn nuôi bò, heo, dê, gia cầm nhất là phát triển chăn nuôi
theo hướng sinh học, công nghiệp tập trung ở xa khu dân cư, đảm bảo an toàn
dịch bệnh và môi trường.
3. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản: Tiếp tục triển
khai thực hiện kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020. Hướng dẫn, đẩy mạnh việc truy xuất
nguồn gốc sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn
triển khai các phiên chợ nông sản an toàn và thực phẩm chất lượng cao; xây
dựng kế hoạch thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020.
4. Chi cục Thủy lợi:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước các hồ chứa thủy lợi và
đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh, phối hợp với địa phương tiếp tục triển
khai cấp bách các giải pháp phòng chống hạn trong mùa khô năm 2020 và đề
xuất khắc phục kịp thời hạn hán đã xảy ra trong vụ mùa năm 2019, vụ đông
xuân năm 2019-2020; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở hướng dẫn địa
phương triển khai các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan
(mưa đá, lốc xoáy, sét…).
- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công
trình thủy lợi, đảm bảo công trình vượt lũ; tổ chức kiểm tra, đánh giá và đề nghị
các chủ đập tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn trong
mùa mưa lũ năm 2020.
- Khẩn trương tham mưu Sở tổng hợp báo cáo rà soát, đánh giá khả năng
thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra an
toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Tham mưu góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị
định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn; chuẩn bị Hội nghị tổng kết đánh
giá tình hình diễn biến và kết quả phòng chống thiên tai năm 2019, những tháng
đầu năm 2020, nhiệm vụ công tác các tháng còn lại.
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- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí
tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi, báo cáo kết quả về UBND
tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2020. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 107/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển
thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; báo cáo tổng kết
thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường
trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo
hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020 chậm nhất ngày 19/6/2020.
5. Chi cục Phát triển nông thôn:
- Khẩn trương hoàn chỉnh lại dự thảo Quyết định quy định một số nội
dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng
nghề truyền thống; tham mưu dự thảo báo cáo UBND tỉnh về đánh giá kết quả
khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các hợp tác xã nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai hoàn thiện lại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất
có nguồn gốc từ nông, lâm trường, tổng hợp trình UBND tỉnh chậm nhất ngày
04/6/2020.
- Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả, có báo cáo cụ thể đối với các
chương trình, kế hoạch về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, OCOP, cơ giới hóa
nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bố trí ổn định dân di cư tự
do, v.v..
6. Chi cục Kiểm lâm:
- Khẩn trương tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến quy hoạch
lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kiểm tra, đề
xuất việc đầu tư tuyến đường từ xã Hà Đông, huyện Đak Đoa đi qua xã Kon
Pne, huyện Kbang.
- Triển khai tham mưu đề xuất UBND tỉnh các biện pháp quản lý, báo cáo
kết quả thực hiện việc quản lý chặt chẽ việc đào bới, vận chuyển, mua bán các
loại cây thân gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên chậm nhất ngày 14/6/2020; báo
cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý các trường hợp lấn chiếm
đất rừng thông tại xã Đăk Ta Ley - Mang Yang chậm nhất ngày 29/6/2020;
điều chỉnh Kế hoạch số 1123/KH-UBND của UBND tỉnh về thu hồi đất bị lấn
chiếm để trồng rừng (theo Công văn số 2936/UBND-KTTH ngày 24/12/2019 về
chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh) chậm nhất ngày 30/6/2020.
- Tiếp tục tập trung thực hiện việc xây dựng Đề án bảo tồn và phát triển
cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
(Khóa XV) đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
- Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy
chữa cháy rừng. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, truy quét lâm tặc tại các địa
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bàn trọng điểm các huyện biên giới, địa điểm vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai
đường tuần tra giáp với Campuchia; các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên huyện
để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.
- Triển khai tốt kế hoạch giao rừng, công tác theo dõi diễn biến tài nguyên
rừng, kế hoạch trồng rừng.
7. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Hoàn thiện hồ sơ xét công
nhận thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Tổ chức thẩm định xã Ia Blang (huyện Chư Sê) đăng ký đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao năm 2019 và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định. Tổ chức
thẩm tra hồ sơ Thị xã AyunPa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
năm 2019 và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các
Chương trình MTQG tỉnh. Phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản
phẩm và mô hình “Nông hội” gắn với phát triển Hợp tác xã kiểu mới trên địa
bàn tỉnh năm 2019. Tham mưu tổng kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn mới và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
8. Các Trung tâm: Khuyến nông, Nghiên cứu giống cây trồng, vật
nuôi, thủy sản:
a) Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu
quả các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông năm 2020 trên địa bàn tỉnh;
tiếp tục thực hiện tốt dự án IDE, Chương trình khuyến nông giai đoạn 20212025; đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chương trình, dự
án, mô hình khuyến nông có hiệu quả để nông dân, hợp tác xã nhân rộng; xây
dựng, hướng dẫn các quy trình sản xuất đối với các cây trồng chủ lực, đặc sản
cho các địa phương để phổ biến cho nông dân áp dụng.
b) Các Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: Triển khai
Phương án tự chủ theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục chủ động và năng
động trong việc tổ chức sản xuất nhân giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có
chất lượng cao để cung ứng phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh, trước mắt là cung
ứng giống tốt phục vụ sản xuất mùa năm 2020. Riêng Trung tâm giống Thủy sản
khẩn trương xây dựng Phương án tự chủ của đơn vị trình cấp có thẩm quyền
xem xét theo đúng thời gian quy định; giúp xã Kông Bờ La, huyện Kbang trong
xây dựng nông thôn mới. Riêng Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh
triển khai việc hỗ trợ giống cây trồng, phân bón cho các địa phương để hỗ trợ
cho nông dân khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán đã xảy ra trong vụ
mùa năm 2019.
9. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm
2021-2025 trên địa bàn tỉnh chậm nhất ngày 24/6/2020; xây dựng chương trình
khôi phục và phát triển ngành, lịch vực trong và sau dịch Covid-19 báo cáo
UBND tỉnh chậm nhất ngày 26/5/2020.
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- Phối hợp các phòng, cơ quan, đơn vị tham mưu Sở triển khai Kế hoạch
năm 2020; tổng hợp báo cáo tài chính năm 2019 của ngành Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch
tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện
nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của
ngành.
10. Thanh tra Sở: Tiến hành thanh tra và tham mưu ban hành kết luận
thanh tra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê; Kiểm tra theo dõi công tác
thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2020 tại các đơn vị
thuộc Sở.
11. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Khẩn trương thực hiện báo cáo, đề xuất xử lý 11 cây gỗ hương bị chết
khô ở Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa, huyện Kbang.
- Xây dựng kế hoạch biên chế năm 2021 gắn với sắp xếp bộ máy, tinh
giản biên chế, tinh giản vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ công chức viên
chức. Tiếp tục củng cố tổ chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc, công tác bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; tham mưu chỉ đạo kiểm điểm công tác quản lý bảo
vệ rừng ở các đơn vị.
12. Văn phòng Sở:
- Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Sở theo lịch
kiểm tra.
- Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo
kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020; báo cáo chương trình hành động nâng
cao hiệu quả quản trị và hành chính công; báo cáo số liệu về phát triển Chính
phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020.
13. Các Ban Quản lý Dự án thuộc Sở: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực
hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án năm 2020 để đạt được kế hoạch đã đề ra.
Trên đây là Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ
công tác tháng 6 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các Phòng, Chi cục, Trung tâm thuộc Sở;
- Các Ban QLDA: KfW10, VnSAT, HTNT;
- VPĐP nông thôn mới tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP, Hùng.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Văn Linh

