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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ 

ngành trung ương và của UBND tỉnh, BCĐ Covid -19 tỉnh về việc tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-

19 gây ra. Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và đảm bảo chăn nuôi 

phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Cán bộ ngành Nông nghiệp và PTNT chủ động triển khai có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút 

Covid-19 gây ra theo hướng dẫn của ngành Y tế, không để dịch lây lan ra diện 

rộng. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản 

xuất nông lâm nghiệp. Chủ động thực hiện ngay các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho 

các doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác và các nhóm hộ bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh. Đồng thời nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo kế hoạch giao đầu năm. 

2. Yêu cầu 

Các phòng ban, đơn vị phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBND các huyện, 

thành phố và các ngành có liên quan, huy động được toàn dân tích cực tham gia các 

biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tích cực tham gia lao động, sản xuất kinh 

doanh. Tổ chức phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm thường xuyên, kịp thời, phù 

hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế; 

quản lý và theo dõi giám sát được tình hình bệnh dịch trên cây trồng, đàn vật nuôi 

đảm bảo không bị lây lan thành dịch. Đặc biệt chú trọng tăng cường rà soát để kịp 

thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, 

không đảm bảo tính hợp pháp, các TTHC còn rườm rà, phức tạp, những TTHC còn 

mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
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của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân, góp phần cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Các phòng, ban, đơn vị tập trung quán triệt, khẩn trương có chương trình, 

kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu 

tại Kế hoạch này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-

CV/TW ngày 29/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-

TTg ngày 25/02/2020 và các công điện của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 

phó với dịch Covid-19; chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai 

thực hiện và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ phòng chống Covid-19 tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT; tuyệt đối 

không được gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối 

hợp với các Sở ngành, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh, định 

kỳ báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở trước ngày 15 hằng 

tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của 

năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA). Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện 

cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính; tập trung nắm 

bắt, phân tích đánh giá những hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác 

xã... để đề xuất với UBND tỉnh giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn; tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 

4 tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; công bố công khai việc giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.  

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan 

tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân gieo cây hết các diện tích, đảm 

bảo khung thời vụ, đảm bảo sản lượng lương thực có hạt đạt 300 nghìn tấn/năm, 

sản lượng rau, đậu đỗ các loại đạt 94,8 nghìn tấn/năm. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, dự tính, dự bão tình hình sâu bệnh hại các 

loại để khuyến cáo, hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời, đảm bảo không để 

bùng phát thành dịch. 

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát chặt 

chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Cúm 

gia cầm, LMLM gia súc, công tác phun tiêu độc, khử trùng; Tăng cường công tác 

tuyên truyền vận động người chăn nuôi tích cực tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật 

nuôi, thực hiện “05 không”  trong công tác phòng chống dịch bệnh; kiểm soát việc tái 

đàn lợn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường, 

tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc và tái đàn gia 

súc, gia cầm để phát triển ổn định, sản xuất chăn nuôi, sản lượng thịt hơi các loại 

đạt 66 nghìn tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và có biện 

pháp cụ thể để giảm giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh.   

4. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát chặt 

chẽ tình hình sản xuất, đề xuất các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho 

các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch sang thị trường 

Trung Quốc và các nước khác. 

5. Trung tâm Khuyến nông 

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan tiếp 

tục tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất 

nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản các loại đảm bảo an toàn dịch bệnh, diện 

tích đạt 1.260 ha, tổng sản lượng đạt 1.940 tấn/năm. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thamm mưu nghiên cứu cơ hội và 

chuyển đổi phương thức kinh doanh tiêu thụ, xuất khẩu các ngành nông, lâm, thủy 

sản chủ lực trên địa bàn tỉnh. 

7. Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc các phòng ban, đơn vị có TTHC thực hiện rà soát, đánh giá nhằm đảm bảo tiến 

độ và chất lượng, thời gian theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện cụ thể, phù hợp. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kịp thời báo cáo UBND 

tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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