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THÔNG BÁO 

Kết luận nội dung cuộc họp giao ban Lãnh đạo Sở ngày 07/6/2021 

 

 

Ngày 07/6/2021, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp 

giao ban, thành phần dự họp gồm Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng thuộc Sở, 

ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì cuộc họp. 

Sau khi nghe Trưởng các phòng thuộc Sở và các Phó giám đốc Sở theo lĩnh 

vực được phân công báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và một số nhiệm 

vụ trọng tâm trong thời gian tới; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ, ông Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận và 

chỉ đạo như sau: 

1. Các Phó Giám đốc Sở: Theo lĩnh vực được phân công phụ trách, chỉ 

đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở hoàn thành nhiệm vụ 

được giao, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở: 

+ Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng các Chương trình hành động thực hiện Kế 

hoạch phát triển chăn nuôi, Kế hoạch phát triển cây ăn quả đặc sản, Kế hoạch 

phát triển- chế biến chè, dong riềng... thuộc Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035 để ban hành trong tháng 

6/2021. 

+ Khẩn trương chỉ đạo xây dựng hoàn thiện Kế hoạch phát triển nông 

nghiệp hữu cơ để trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2021. 

+ Phối hợp rà soát và xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp cho 

giai đoạn 2021 -2025. Chủ động tham mưu và chỉ đạo trong công tác phòng 

chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung 

chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch lúa xuân; chuẩn bị giống, các loại vật tư nông 

nghiệp phục vụ cho sản xuất vụ mùa đảm bảo kế hoạch đề ra. 

+ Phối hợp chuẩn bị các nội dung liên quan để trình tại kỳ họp thứ 2 

HĐND tỉnh (dự kiến họp trong tháng 7/2021). 

- Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở: 

+ Chỉ đạo, đôn đốc xây dựng chương trình hành động để thực hiện Kế 

hoạch để thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm 

nhìn đến 2035 theo lĩnh vực được phân công,   
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+ Chủ động, phối hợp các huyện, thành phố rà soát các cơ chế chính sách 

hiện có  tham mưu ban hành cơ chế chính sách đảm bảo có đủ nguồn lực để thực 

hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp.  

+ Chủ động chỉ đạo các phòng, đơn vị có phương án điều chỉnh kịch bản 

tăng trưởng ngành đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành đạt kế hoạch đề ra. 

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đảm bảo diện tích và tiến độ theo 

kế hoạch; chỉ đạo kiểm tra chất lượng cây giống lưu ý cây giống nhập từ tỉnh 

ngoài để trồng rừng trên địa bàn tỉnh. 

 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo xây dựng các dự án đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết sản xuất nông lâm 

nghiệp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (hoàn thành chậm 

nhất trong ngày 15/6/2021); chuẩn bị nội dung, tham mưu cho Lãnh đạo Sở xin 

ý kiến UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng đầu 

năm, kết hợp với hội nghị triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 

của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba, triển khai Đề án, 06 kế 

hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2020- 2025 (Thời gian chuẩn bị xong trước 12/6/2021).   

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham mưu ban hành kế 

hoạch làm việc với các huyện, thành phố để thống nhất, hoàn thiện các Chương 

trình hành động thực hiện các Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2020- 2025; đồng thời tham mưu đánh giá các chính sách hiện có, 

triển khai xây dựng các chính sách mới thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, 

trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Báo cáo 

để chuẩn bị cho buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với ngành. 

- Làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo chuẩn bị các nội dung 

trình tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa X theo quy định. 

- Tiếp tục tham mưu, phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện các nội dung liên 

quan đến tài sản, tài chính của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới. 

3. Thanh tra Sở 

- Tiếp tục chủ động, tham mưu phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra đã được ban hành; chủ động nắm bắt, cập nhật tình hình để tham mưu 

thanh tra, kiểm đột xuất nếu cần thiết và khi có yêu cầu. 

 - Tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh,… theo đúng trình tự quy định, khẩn trương, không để tồn đọng, kéo dài. 

Kịp thời báo cáo những vấn đề có liên quan đến công tác xử lý cán bộ (nếu có). 

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện các Kết luận thanh tra, 

kiểm toán. 
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- Tham mưu cho Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát theo chương trình, theo yêu cầu. 

4. Phòng Tổ chức cán bộ 

-  Chủ động thăm nắm, rà soát về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn 

vị trực thuộc Sở theo phân cấp, đảm bảo theo quy định. 

- Chủ động tham mưu thành triển khai đảm bảo tiến độ, yêu cầu đối với 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021.  

- Phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng dự thảo 

Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh. 

 5. Văn phòng Sở 

- Tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt việc tham mưu cho Lãnh đạo Sở 

chuyển các nội dung văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện đảm bảo tiến 

độ thời gian, tránh trùng chéo.   

- Chủ trì thực hiện việc kiểm tra các đơn vị trực thuộc và công chức, viên 

chức, người lao động trong ngành về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương, lề lối làm việc, các quy định về văn hóa công sở. 

 - Tham mưu rà soát, thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền giao, báo cáo kết quả 

thực hiện theo quy định. 

- Tham mưu, đôn đốc, chủ động tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản công, 

trụ sở làm việc, sử dụng tiết kiệm điện, nước, vệ sinh trụ sở,... đáp ứng được yêu 

cầu công việc, môi trường làm việc của cán bộ công chức. 

- Cập nhật, kiểm soát nhiệm vụ chi để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được 

giao của Sở, tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng dự toán kinh, tham mưu Lãnh đạo Sở 

để thực hiện diễn tập PCCC theo yêu cầu. 

Trên đây là kết luận tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 

và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sở Nông 

nghiệp và PTNT thông báo tới các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC 
Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Huy 
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