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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị
Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 17 tháng 6 năm 2022, đồng chí Cao Văn Cường – Tỉnh ủy viên, Giám
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí
Phó Giám đốc Sở: Hoàng Thị Yến, Hoàng Viết Chọn, Lê Đức Thuận, Nguyễn Hoài
Nam. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Công Bình - Chủ tịch Công đoàn ngành,
Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo kết
quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các ý kiến phát biểu
tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:
I. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
Sáu tháng đầu năm 2022, ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện
kế hoạch trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; bất ổn an ninh
chính trị và xung đột giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới diễn ra căng thẳng, làm
cho giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao; thời tiết dị thường, số ngày rét
kéo dài, nền nhiệt độ trung bình thấp hơn nhiều năm trước và thấp hơn trung bình
nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C; xảy ra nhiều trận mưa lớn, lũ Tiểu Mãn đến muộn hơn
khi vụ lúa Chiêm Xuân đang vào mùa thu hoạch…đã gây thiệt hại đáng kể cho sản
xuất nông nghiệp. Song, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các địa
phương trong tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan thông
tấn, báo chí và sự đồng tình, ủng hộ của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt,
với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, ngành Nông nghiệp
và PTNT đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng
và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Sản xuất nông nghiệp vẫn được đánh giá được mùa trong khó khăn về thời
tiết và bão giá; đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định, không phát sinh dịch bệnh;
an ninh rừng cơ bản ổn định, không xảy ra cháy rừng, không để xuất hiện các điểm
nóng, tụ điểm phức tạp về an ninh rừng; công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống
thiên tai tiếp tục được quan tâm, chú trọng; công tác thanh tra, kiểm ra và quản lý
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chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản được tăng cường; các
chương trình, đề án, kế hoạch được tập trung xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về
chất lượng và tiến độ. Tốc độ tăng trưởng (VA) ước đạt 3,08%; sản lượng lương
thực đạt 878.715 tấn (vượt 1,2% KH); diện tích, tích tụ tập trung đất đai để sản xuất
nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao 4 515,7 ha (đạt 61,6
H năm); tỷ lệ che
phủ rừng 53,56 ( H năm là 53,6 ); tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp
vệ sinh 96,9 ( H năm 97 ), trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được s dụng nước
sạch theo tiêu chu n Bộ tế đạt 59,2 ( H năm 60 ); có thêm thành phố Sầm
Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 5 xã được công nhận xã đạt chu n NTM,
8 xã đạt chu n NTM nâng cao, 4 xã đạt chu n NTM kiểu mẫu.
Bên cạnh những kết đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngành
Nông nghiệp và PTNT vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Diện tích trồng cây
gai xanh đạt rất thấp, chỉ đạt 24,5% kế hoạch; khai thác rừng trái phép nhỏ, lẻ vẫn
còn xảy ra ở một số nơi; sản lượng khai thác thủy sản đạt thấp hơn so với kế hoạch
và cùng kỳ; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế; tiến độ giải
ngân các dự án do sở làm chủ đầu tư và tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi
chậm; kỷ luật kỷ cương có lúc, có nơi bị buông lỏng; chất lượng tham mưu một số
nội dung, công việc chưa đạt yêu cầu; tình trạng chậm văn bản ở một số đơn vị rất
đáng báo động; hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa cao …
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên
nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người đứng đầu của một số
đơn vị chưa bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao; chưa sâu sát cơ sở; công tác chỉ
đạo, điều hành còn thiếu quyết liệt, thiếu trọng tâm trọng điểm; một bộ phận cán bộ
tham mưu chưa chịu khó đào sâu nghiên cứu, thiếu tinh thần học hỏi, phấn đấu…
II. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Dự báo trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ còn tiếp tục đối
mặt với nhiều khó khăn, thách thức khó lường hơn, như: bất ổn an ninh chính trị
toàn cầu; biến đổi khí hậu; yêu cầu công việc ngày càng cao; một số chỉ tiêu đạt
thấp, nhất là chỉ tiêu về phát triển cây gai xanh…đòi hỏi toàn ngành phải tập trung
cao độ, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa; phát huy tinh thần đoàn
kết, trí tuệ tập thể, nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, thách thức có thể
gặp phải trong thời gian tới để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các giải
pháp phù hợp, có tính đột phá, tạo động lực và sức lan tỏa để thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, trong thời gian tới,
tập thể lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần
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tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Một số nhiệm vụ chung
- Các đơn vị tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, làm rõ kết quả đạt được, những
hạn chế, yếu kém, nguyên nhân Trong đó, tập trung đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2022 phải thực
hiện; đồng thời, đánh giá khách quan, toàn diện các yếu tố thuận lợi, khó khăn, thách
thức tác động đến khả năng hoàn thành, mức độ hoàn thành đối với từng chỉ tiêu,
nhiệm vụ; từ đó, đề ra các giải pháp căn cơ nhằm hoàn thành thắng lợi tất cả các mục
tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo về Sở bằng văn bản trước ngày 30/6/2022,
qua Phòng Kế hoạch tài chính để tổng hợp báo cáo Giám đốc và các Phó Giám đốc
Sở.
- Các đơn vị chủ trì tiếp tục tập trung tham mưu, hoàn thiện các chương
trình, đề án, kế hoạch trong chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh, đảm
bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu
- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
theo chủ thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới; vận động cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động tiêm phòng vắc xin Covid-19, liều tiêm nhắc lại
lần 2 theo Công điện số 10-CĐ/TU ngày 17/6/2022
- Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức thực hiện
nhiệm vụ nhằm khắc phục triệt để, sớm nhất những hạn chế, yếu kém đã được chỉ
ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
2.2. Các nhiệm vụ cụ thể:
(1). Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu Mùa 2022, đảm bảo gieo cấy vào đúng
khung thời vụ tốt nhất; chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân; triển
khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ sâu bệnh hại. Xây dựng Phương án sản xuất
vụ Đông 2022-2023; xây dựng kế hoạch trồng trọt năm 2023; tích cực phối hợp,
đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu được giao về
tích tụ, tập trung đất đai năm 2022
- Kh n trương tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp
để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 về phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn
tỉnh; trong đó, chu n bị các nội dung, công việc để sớm tổ chức làm việc với các
địa phương; Công ty CP nông nghiệp An Phước về triển khai kế hoạch trồng cây
gai xanh vụ Thu năm 2022; bàn các giải pháp nhằm gỡ khó khăn, vướng mắc về
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phát triển diện tích cây gai; thành lập các tổ chỉ đạo sản xuất, trong đó phân công
trách nhiệm, địa bàn cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo Chi cục.
- Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Công ty cổ phần thương mại Sao Khuê, các
huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Hà Trung trong việc phát triển vùng sản xuất giống
lúa đặc sản Nếp cái hoa vàng; phát triển cam Vân Du, bưởi Luận Văn…
(2). Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y
Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp
phòng, chống dịch bệnh trên đối tượng vật nuôi; chu n bị tốt các điều kiện, đảm
bảo hoàn thành 100% kế hoạch tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2022 cho đàn gia
súc, gia cầm; đ y mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, tạo vùng
nguyên liệu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất kh u; duy trì và thực
hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; theo
dõi, đôn đốc, đ y nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn về chăn nuôi
(3) Lĩnh vực Lâm nghiệp
- Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, tăng cường phối hợp với cấp ủy,
chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường công tác tuần tra,
kiểm tra an ninh rừng, kịp thời phát hiện và x lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật
Lâm nghiệp 2017; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy chữa
cháy rừng; duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ vào mùa cao điểm và sẵn sàng
các phương án chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.
- Chỉ đạo đ y nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022;
phát triển rừng trồng gỗ lớn, rừng trồng bằng keo nuôi cấy mô; hoàn thành chỉ tiêu
về độ che phủ của rừng năm 2022; quản lý chặt chẽ diện tích đất giao cho các ban
quản lý rừng đặc dựng, rừng phòng hộ, không để xảy ra các tình trạng lấn chiếm,
xây dựng các công trình trái phép; rà soát ranh giới, hồ sơ khoán, hồ sơ quản lý đất
đai của các ban quản lý rừng, hoàn thành trong quý III/2022; Chi cục Kiểm lâm
kh n trương tham mưu, báo cáo phương án cải tạo rừng tại các khu di tích lịch s
trên địa bàn tỉnh.
(4). Lĩnh vực Thủy sản
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp
pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với x lý nghiêm các hành
vi vi phạm các quy định của Luật Thủy sản năm 2017; đ y mạnh tuyên truyền để
ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển khai thác thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền
quốc gia trên biển; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác các cảng cá,
khu neo đậu tránh trú bão. Tập trung chỉ đạo phát triển diện tích nuôi nhằm tăng
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sản lượng nuôi bù đắp lượng thiếu hụt từ khai thác; trong đó, cần tính toán, xác
định cụ thể số lượng ao nuôi, diện tích từng ao nuôi và địa chỉ hộ nuôi để đảm bảo
công tác chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn sản xuất.
(5) Lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai
Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai trong phạm vi cả nước và trên
địa bàn tỉnh để kịp thời thông tin, dự báo, cảnh báo sớm các nguy cơ có thể xảy ra;
tham mưu cho Ban Chỉ huy PCLB tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra,
hướng dẫn thực hiện công tác PCLB tại các địa phương theo phương châm “4 tại
chỗ”; chỉ đạo thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc, thu vớt các
vật cản trên hệ thống sông, kênh tiêu và phát quang mái đê; thường xuyên rà soát,
điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành các công trình thủy lợi; sớm hoàn thiện và
đưa vào hoạt động Cổng thông tin phòng chống thiên tai tỉnh; hoàn thành chỉ tiêu
tỷ lệ dân số nông thôn s dụng nước hợp vệ sinh.
(6). Chi cục phát triển nông thôn
Tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu
vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh
giai đoạn 2021-2025”; tham mưu phương án di chuyển toàn bộ người dân ra khỏi
lòng hồ Yên Mỹ trước mùa mưa lũ năm 2022; Chi cục Phát triển nông thôn phối
hợp với Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Tổ chức cán bộ, xem xét, thống nhất
lại nhiệm vụ chủ trì tham mưu triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông
nghiệp, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
(7). Về xây dựng nông thôn mới
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu được
giao về xây dựng nông thôn mới và chỉ tiêu về phát triển các sản ph m OCOP năm
2022; hoàn thiện bộ tiêu chí về NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và dự thảo
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển Trung ương và tỷ lệ
đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM,
giai đoạn 2021-2025.
(8). Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; cải cách hành chính; thực hành
phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
Hoàn thành việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong
đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025
và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030.
Các phòng, đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Công văn số 2248/SNN&PTNT-VP ngày
10/6/2022 về cải thiện các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của Sở, ngành năm
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2022 theo phương châm, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân,
doanh nghiệp lên trên hết, trước hết để phục vụ; thực hiện công khai, minh bạch tất
cả hoạt động hành chính theo quy định.
Đ y mạnh hoàn thiện và phát triển triển Chính quyền điện t hướng tới
Chính quyền số, thúc đ y chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT; đảm bảo an
toàn thông tin, an ninh mạng; duy trì tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ở mức cao, đạt từ trên 90% trở lên. Triển khai thực
hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, lãng phí; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã ban hành
Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt,
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dụng tại thông báo kết
luận này và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao Trong quá trình
triển khai thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên thông tin, báo cáo Phó Giám đốc Sở
phụ trách để được chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh;
báo cáo Giám đốc Sở các vấn đề vượt th m quyền
Văn phòng Sở thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và
PTNT để các phòng, các đơn vị có liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- BQL Quỹ; Văn phòng NTM;
- Lưu: VT, VP

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Quang Tuấn

