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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức
thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 ban
hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Công văn số 55/SNN-KHTC ngày 17 tháng 01 năm 2018 và yêu cầu nhiệm vụ
chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức
thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 tại phụ lục kèm
theo Quyết định này.
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, tập
trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TH-CB;
- Lưu: VT, TH (NNT).

Phạm Ngọc Thưởng

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(kèm theo Quyết định số 216 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018
của Chủ tịch UBND tỉnh)
1. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình về tái cơ
cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu năm
2018 tổng giá trị sản lượng lương thực đạt 310 nghìn tấn trở lên; tổng giá trị sản
phẩm nông, lâm nghiệp đạt 6.368 tỷ đồng; Thu nhập bình quân trên đơn vị diện
tích canh tác trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 70 triệu/ha trở lên; trồng rừng
mới 9.000 ha, nâng độ che phủ rừng đạt 62% trở lên; tỷ lệ dân cư nông thôn sử
dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 03 dự án
hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Thực hiện Chương trình mỗi xã một
sản phẩm; quảng bá, xây dựng nhãn mác sản phẩm gắn với các hoạt động văn
hóa, du lịch cộng đồng. Triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới hình thức tổ chức
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Thực hiện toàn diện chương trình xây dựng
nông thôn mới, xây dựng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu không
còn xã dưới 5 tiêu chí. Mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng hoàn thành 1 2 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 1 - 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.
Đánh giá, thẩm định các tiêu chí của ngành phụ trách đạt theo Bộ tiêu chí quốc
gia về nông thôn mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
2. Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và vật tư nông
nghiệp: Năm 2018 tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo
quản, hóa chất, kháng sinh, phụ gia trong các loại sản phẩm rau, quả, thịt, thủy
sản nuôi dưới mức 6% so với tổng số mẫu giám sát; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh
doanh nông lâm thủy sản đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
đạt từ 85% trở lên; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản loại C
được tái kiểm tra lại; 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm
được cấp “Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm”; 30% cơ sở sản xuất
ban đầu nhỏ lẻ do ngành quản lý ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Phát
triển mới từ 02 chuỗi trở lên về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, nâng tổng
số chuỗi toàn tỉnh là 06 chuỗi.
3. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết: Hướng dẫn, hỗ trợ
thành lập mới từ 12-14 HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012; hỗ trợ xây dựng từ
2 - 3 mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chủ lực và xây
dựng 2 - 3 mô hình hợp tác xã kiểu mới; 30% hợp tác xã hoạt động đạt khá, tốt;
Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, xử lý các
hợp tác xã ngừng hoạt động, hoạt động yếu kém, tồn tại hình thức
4. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và thích ứng với
biến đổi khí hậu; Thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1
Chủ động cập nhật và xử lý các thông tin, tham mưu kịp thời công tác
phòng chống thiên tai, giảm thấp nhất thiệt hai do thiên tai gây ra.

Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 - Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa
nước Bản Lải. Trong năm 2018 tập trung một số công việc chính như: Đền bù
đường thi công, đường điện, khu vực đầu mối và bốn khu tái định cư; lập điều
chỉnh quy hoạch chi tiết, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư;
thiết kế bản vẽ thi công xây dựng 4 khu tái định cư; lập điều chỉnh thiết kế bản
vẽ thi công, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, giải phóng
mặt bằng và triển khai thi công dự án xây dựng cầu Pò Háng và một số đoạn
đường bị ngập trên quốc lộ 31.
5. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả
tham mưu thực hiện nhiệm vụ: Phấn đấu 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh
giao đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng; Phổ biến, quán triệt đến cán bộ
công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc chấp
hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách
nhiệm của lãnh đạo Sở và người đứng đầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc
trong thực thi công vụ.
6. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế: Sắp xếp lại bộ
máy, cán bộ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo tinh gọn,
hiệu quả. Sáp nhập 03 Trạm: Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến
nông thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và chuyển về thành đơn vị sự
nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện theo Đề án số 2532/QĐ-UBND ngày
27/11/2017 của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai
đoạn 2015-2021 theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 của
UBND tỉnh./.
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