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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2454 / SNN&PTNT-TCCB

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Khóa XII

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Nội vụ Thanh Hóa
Căn cứ Công văn số 1282/SNV-TCBC ngày 16/6/2022 của Sở Nội vụ về việc
báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII.
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:
1. Tổ chức và thực hiện Nghị quyết
- Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế
hoạch số 73-KH/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số
76/KH-UBND ngày 05/4/2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Sở
để thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực
hiện.
- Ban hành Kế hoạch số 25/KH-SNN&PTNT ngày 24/4/2018 thực hiện Nghị
quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Kế hoạch số 73-KH/TU ngày
30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày
05/4/2018 của UBND tỉnh;
- Trình UBND tỉnh Phương án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc
Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, thực
hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 76/KH-UBND: sáp nhập Phòng Trồng trọt
và Chi cục BVTV; Phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y; Phòng Nuôi trồng thủy sản
và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chi cục Kiểm lâm và Chi cục
Lâm nghiệp; Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão và Chi cục Thủy lợi. Thực
hiện Phương án tổ chức lại các đơn vị sau khi được UBND tỉnh phê duyệt (đã hoàn
thành trong năm 2019).
- Thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó tại Quyết định 4512/QĐUBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định khung số lượng cấp phó
các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Xây dựng Phương án xử lý đối với những đơn vị
có cấp phó nhiều hơn quy định.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình tại Quyết định số
4162/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
- Phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực
vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức có biên chế hành chính thuộc Sở.
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết18-NQ/TW từ 30/6/2017 đến 30/6/2022.
2.1. Đối với các tổ chức hành chính thuộc Sở
- Thời điểm 30/6/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT có Thanh tra Sở, Văn
phòng Sở và 06 phòng chuyên môn (gồm: Kế hoạch – Tài chính; Tổ chức cán bộ;
Quản lý xây dựng công trình; Nuôi trồng thủy sản; Trồng trọt; Chăn nuôi); 09 chi
cục trực thuộc (gồm: Bảo vệ thực vật; Thú y; Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy
sản; Lâm nghiệp; Kiểm lâm; Phát triển nông thôn; Quản lý chất lượng Nông Lâm
sản và Thủy sản; Đê điều và PCLB; Thủy lợi).
- Thời điểm 30/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có Thanh tra Sở, Văn
phòng Sở và 03 phòng chuyên môn (gồm: Kế hoạch, Tài chính; Tổ chức cán bộ;
Quản lý xây dựng công trình); 07 chi cục trực thuộc (gồm: Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật; Chăn nuôi và Thú y; Thủy sản; Kiểm lâm; Phát triển nông thôn; Quản lý
chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Thủy lợi): Giảm 03 phòng, 02 chi cục so
với thời điểm 30/6/2017.
2.2 Đối với các tổ chức bên trong các tổ chức hành chính thuộc Sở
- Thời điểm 30/6/2017, có 122 phòng và tương đương (hạt, đội, trạm) thuộc
09 chi cục thuộc Sở.
- Thời điểm 30/6/2022, có 71 phòng và tương đương (hạt, đội, trạm) thuộc 07
chi cục thuộc Sở. Giảm 51 phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc Sở.
Chi tiết về tổ chức bộ máy; số lượng lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó; biên chế
hành chính, số lượng người làm việc trong các tổ chức hành chính thuộc Sở tại các
thời điểm 30/6/2017, 30/6/2022 theo các Biểu: 2C, 3C1, 4C1, 7C1, 7C2, 7C4, 7C5,
8C và 11 gửi kèm.
3. Đánh giá kết quả thực hiện
Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kế
hoạch số 73-KH/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số
76/KH-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
4. Các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 18NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW
Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW,
tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hợp nhất các Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông và Trạm
Bảo vệ thực vật cấp huyện để thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Đối với

lĩnh vực Khuyến nông và Bảo vệ thực vật, việc hợp nhất cơ bản phù hợp vì: giảm
đầu mối; tập trung được lực lượng nên thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thường
xuyên và đột xuất do UBND cấp huyện giao.
Tuy nhiên đối với lĩnh vực Thú y gặp rất nhiều khó khăn do quy định về bộ
máy tổ chức cũng như nhiệm vụ của từng cấp trong hệ thống thú y quy định tại Luật
Thú y không được sửa đổi theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19NQ/TW; sau 03 năm vận hành, đã bộc lộ nhiều vướng mắc trong công tác phòng
chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm
tra vệ sinh thú y, quản lý thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, xúc tiến thương mại,
thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; bất cập trong việc tuân thủ các quy định về quản
lý công tác thú y của pháp luật Việt Nam và quy định của Tổ chức thú y Thế giới.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc trên và đã được
UBND tỉnh đồng ý cho xây dựng Phương án kiện toàn, củng cố và nâng cao năng
lực của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành thú y các cấp trên địa
bàn tỉnh; theo đó, tái thành lập lại các Trạm Thú y cấp huyện, trực thuộc Chi cục
Chăn nuôi, Thú y để thực hiện nhiệm vụ QLNN về thú y trên địa bàn cấp huyện.
Phương án đã được Sở Nội vụ đã thẩm định và đang trình UBND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Nội vụ đưa nội dung trên vào Báo cáo
sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; đồng thời báo cáo UBND tỉnh sớm
phê duyệt Phương án kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống cơ quan
quản lý nhà nước về chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh để thực hiện trong
năm 2022.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo để Sở Nội vụ tổng hợp chung./.
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