UBND TỈNH BẮC KẠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 1907 /SNN - KHTC
Bắc Kạn, ngày 07 tháng 9 năm 2021
V/v thực hiện Thông báo kết luận
phiên họp tháng 8 của UBND tỉnh

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới;
- Các Bộ phận giúp việc quản lý dự án.
Thực hiện Thông báo số 316/TB-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về
Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2021 (gắn kèm), Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, đơn vị nghiên cứu, tổ
chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung nêu tại mục 1, phần I tại Thông báo
nêu trên.
2. Một số nhiệm vụ cụ thể giao các phòng, đơn vị như sau
2.1. Về công tác xây dựng Nông thôn mới:
- Các phòng, đơn vị chủ động hỗ trợ các địa phương trong công tác xây dựng
nông thôn mới.
- Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị,
địa phương rà soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, tiến độ thực hiện, đề
xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Nông
thôn mới năm 2021 theo kế hoạch; Tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy lùi thời gian xây dựng dự thảo Nghị quyết về thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20212025; chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình
OCOP đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2021; phối hợp với Sở Tài chính tham
mưu phân bổ nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới để triển khai thực
hiện.
2.2. Về nông – lâm nghiệp:
- Giao Chi cục Trồng trọt, BVTV và QLCL chủ trì, phối hợp với các đơn vị,
địa phương tập trung đôn đốc, chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ Đông trên cơ sở
Phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày
23/8/2021.
- Chi cục Kiểm lâm: Chủ trì khẩn trương xây dựng Chương trình phát triển
lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm soát
khai thác gỗ đối với các diện tích trồng rừng đã đến chu kỳ khai thác; tham mưu
hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đảm
bảo quy định.
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- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ
chức triển khai thực hiện tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2021; theo
dõi, giám sát chặt chẽ, tổng hợp tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; về lâu dài cần
tham mưu kế hoạch, định hướng phát triển chăn nuôi theo Đề án cơ cấu lại ngành
nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035, Kế hoạch
phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững giai đoạn 2020-2025 để đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, giải
quyết triệt để các nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong công tác phòng, chống dịch
bệnh trên đàn vật nuôi nói chung và công tác tiêm phòng nói riêng.
2.3. Đối với các dự án đầu tư công, giao các chủ đầu tư, Bộ phận giúp việc
quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm
2021, đặc biệt là hoàn thành mục tiêu giải ngân đến 31/9/2021 đạt tối thiểu 60% theo Nghị
quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.
Với nội dung trên, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều
phối nông thôn mới, các Bộ phận giúp việc quản lý dự án tổ chức triển khai thực
hiện.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (thực hiện);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Hà Sỹ Huân

