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THÔNG BÁO
Kết luận tại buổi Hội ý Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng ngày 01/6/2020
Sáng ngày 01/6/2020, đồng chí Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp Hội ý Lãnh
đạo Sở để chỉ đạo, giải quyết các nhiệm vụ của cơ quan. Tham dự cuộc họp gồm
có Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính
Sở, Tổ chức cán bộ Sở, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở. Sau khi
nghe báo cáo của Lãnh đạo các phòng, và ý kiến của các Phó Giám đốc Sở về
tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao, trên cơ sơ sở kết quả trao đổi, thảo
luận thống nhất của các đồng chí dự họp. Đồng chí Giám đốc Sở thống nhất kết
luận như sau:
1. Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Tham mưu triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng hạn An Phú đề
nghị xin gia hạn hoàn thành đến ngày 15/6/2020; hoàn chỉnh kịch bản Kế hoạch
phục hồi và tăng trưởng ngành nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19;
tổng hợp số liệu chung, cung cấp số liệu xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành
nông nghiệp.
Rà soát kinh phí sự nghiệp có khả năng không sử dụng hết trong năm
2020 đề xuất chuyển nguồn sang nhiệm vụ có nhu cầu.
Hoàn thiện báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và triển
khai vụ Mùa 2020 để tổ chức Hội nghị.
2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:
Tham mưu xây dựng Đề án nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực cánh
đồng An Phú, Chi cục TTBVTV - ủy viên Tổ công tác; 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.
Chuyển nội dung tham mưu Sở Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây
trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây
trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại Văn
bản số 367/VPUB-NL ngày 11/02/2020 của Văn Phòng UBND tỉnh sang Trung
tâm Khuyến nông tham mưu Sở.
3. Chi cục Kiểm lâm:
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;

xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế và làm việc với UBND các huyện Krông Pa,
Ia Pa và Ia Grai về công quản lý bảo vệ rừng.
Tham mưu Sở mời UBND các huyện: Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa để tạm
bàn giao đất từ Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa về huyện.
4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Báo cáo đầy đủ về chăn nuôi, chủ động
làm việc với Công ty CP chăn nuôi Tổ chức Hội nghị về chăn nuôi. Mời sở Tài
chính và các đơn vị có liên quan họp thống nhất để triển khai Kế hoạch chăn
nuôi nông hộ.
5. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Đầu mối hỗ
trợ doanh nghiệp, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu đặc biệt là mặt hàng
nông, lâm sản; đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2020 và các
tiếp theo.
6. Trung tâm Khuyến nông:
Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan tham mưu Sở Báo cáo kết quả chuyển
đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch chuyển
đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030 tại Văn bản số 367/VPUB-NL ngày 11/02/2020 của Văn Phòng
UBND tỉnh từ Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật, tham mưu Sở theo đúng quy
định.
7. Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Phòng Tổ chức Cán
bộ Sở: chuẩn bị các nội dung có liên quan để Ban Giám đốc làm việc với thủ
trưởng các cơ quan đơn vị về tình hình triển khai, tình hình thực hiện kế hoạch
tài chính ngân sách 2018-2020; tình hình triển khai thực hiện 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 và công tác tổ chức.
Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại buổi Hội ý Lãnh đạo
Sở ngày 01/6/2020. Yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan
triển khai thực hiện./.
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