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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Quí I/2021, nhiệm vụ trọng tâm Quí II/2021 của  

đồng chí Nguyễn Tấn Liêm – TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
 

 

Sáng ngày 22/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 

Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quí I/2021; 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quí II/2021. Chủ trì cuộc họp, đồng chí 

Nguyễn Tấn Liêm - TUV, Giám đốc Sở; tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó 

Giám đốc Sở; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, 

Phòng Kinh tế thành phố (Vắng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Đăk Glei, Kon Rẫy, Ia H’Drai và Tu Mơ Rông); lãnh đạo Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; đại diện lãnh đạo các Chi 

cục, Trung tâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lãnh đạo các Ban quản lý 

dự án trực thuộc Sở và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở.  

Sau khi nghe đại diện Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ công tác Quí I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quí II/2021; 

các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch số 14/KH-SNN ngày 01/02/2021 về triển khai thực hiện các chỉ tiêu 

phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 20211 và các ý kiến 

tham gia tại cuộc họp, đồng chí chủ trì kết luận như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

công tác Quí I/2021, phương hướng nhiệm vụ Quí II/2021; thống nhất với ý kiến 

chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc Sở theo lĩnh vực phân công đã tham gia 

tại cuộc họp. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp các ý kiến góp ý tham 

gia và hoàn chỉnh báo cáo. 

Trong tháng Quí I/2021, các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đã tham mưu 

triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận tại Hội nghị 

giao ban tháng 02. Đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 

Quí I, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 

                                           
1Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển 2.000 ha diện 

tích cây ăn quả; phát triển 400 ha diện tích cây Mắc Ca. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện chỉ tiêu 500 ha diện tích Sâm Ngọc Linh, 2.000 ha các cây dược liệu khác; trồng mới 3.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng 

(có tính cây cao su) đạt trên 63,1%. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu 

tổng đàn bò 89.000 con; trong đó bò sữa 5.000 con.  Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; 

có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu đảm bảo mục tiêu tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%. Chi cục 

Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn báo báo kết quả triển khai chỉ tiêu phát triển Hợp tác xã và Kế hoạch đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn  năm 2021. 
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do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời tham mưu triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Thông báo kết luận tại Hội nghị giao 

ban tháng 02/2020.   

2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở theo chức 

năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ 

quan đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại cơ quan đơn vị, không được chủ 

quan, lơ là; 

- Trong Quí II/2021, các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch thông tin, 

tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tỉnh2; theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện 

tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra các điểm nóng; 

- Thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Chỉ số chỉ số cải cách hành 

chính cấp tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp 

tục quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phát huy 

tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, chủ động, sáng tạo và tinh thần cầu thị 

cao để phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp có hiệu quả trong quá trình 

tham gia các hoạt động kêu gọi, thu hút các chương trình, dự án đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các 

trường hợp có những biểu hiện lười biếng, quan liêu, hách dịch, vô trách nhiệm 

và những biểu hiện tiêu cực khác khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp và người dân làm ảnh hưởng hay tổn hại đến uy tín của ngành, 

tỉnh; 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực 

hiện các chỉ tiêu phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2021 (trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 14/KH-

SNN, ngày 01/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển 

khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn năm 2021); trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo tham 

mưu đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; 

- Các đồng chí là thành viên theo Quyết định số số 240/QĐ-SNN, ngày 

18/3/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, đề xuất, tham mưu các chính 

sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách gửi 

Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 để tổ chức họp, lấy ý kiến của các tổ chức, cá 

                                           
2Kế hoạch số 722/KH-UBND, ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại 

đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tỉnh. 
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nhân và chuyên gia trước khi tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Phòng Kế hoạch –Tài chính 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh báo cáo Quí I/2021; phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quí II/2021 (báo báo cần bổ sung nội dung Đánh 

giá về khó khăn, thuận lợi, kết quả thực hiện các chỉ tiêu ngành nông nghiệp 

năm 2021; khả năng thực hiện và các giải pháp thực hiện trong thời gian đến); 

- Tổng hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 để tham mưu Giám 

đốc Sở trình UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định các hồ sơ, phương án 

sản xuất nông, lâm nghiệp do UBND các huyện đề nghị, tham mưu lãnh đạo Sở 

trình UBND tỉnh phê duyệt cho kịp tiến độ sản xuất. 

- Chủ trì,  phối hợp các đơn vị có liên quan lập hồ sơ các dự án của ngành 

(chú ý về thủy lợi và lâm nghiệp) để  đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 

trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến thông qua và chấp 

thuận đưa vào danh mục đầu tư công  trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

4. Chi cục Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục chủ động phối hợp Tập đoàn Lộc Trời, các đơn vị, địa phương 

triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản đã được UBND 

tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 512/UBND-NNTN ngày 08/02/2021và kết quả cuộc 

họp tại Sở trong tháng 3/2021 ; 

- Tham mưu Sở các mục tiêu, giải pháp để triển khai Quyết định 124/QĐ-

UUBND, ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP, ngày 25/9/2020 

của Chính phủ và Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Kế hoạch số 3020/QĐ-UBND, 

ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 

2021 –2025.  

Trong đó lưu ý nội dung: Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các Dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

theo chuỗi giá trị từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. Tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp; kết nối 

liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm và chỉ tiêu 20% trở lên hộ 

dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã. 

5. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu triển 

khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phát triển 2.000 ha diện tích cây ăn quả, phát 

triển 400 ha cây Mắc Ca;  
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- Tiếp tục tham mưu Sở xây dựng Đề án phát triển vùng sản xuất hàng 

hóa tập trung tỉnh Kon tum trình UBND tỉnh phê duyệt, tiến tới triển khai công 

tác quản lý và cấp mã số vùng trồng theo đúng quy định của Luật trồng trọt năm 

2018; 

- Chủ động heo dõi và hướng dẫn công tác quản lý giống cây trồng và lịch 

thời vụ gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng cho các địa phương. 

6. Chi cục Kiểm lâm  

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu triển 

khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu 500 ha Sâm Ngọc Linh, 2.000 ha và cây dược 

liệu khác; trồng mới 3.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 

trên 63,1%; 

- Xây dựng kế hoạch để tăng cường thực hiện nghiệm vụ quản lý bảo vệ 

và phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp 

thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; 

- Chủ động theo dõi và hướng dẫn công tác quản lý giống cây trồng rừng 

và lịch thời vụ gieo trồng, kỷ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng rừng cho 

các địa phương; 

- Phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai triển khai thực hiện công tác công 

bố hiện trạng rừng tại huyện Ia H’Drai theo đúng quy định của pháp luật. 

7. Chi cục Thủy lợi 

- Kiểm tra tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh để tham mưu giải pháp, kế 

hoạch tưới đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo mước tưới phục vụ sản xuất 

trong thời gian đến; 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp các huyện, Phòng Kinh tế thành phố 

theo dõi, rà soát và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí khắc 

phục hậu quả thiên tại các địa phương năm 2020; trường hợp có khó khăn vướng 

mắc, đề xuất hướng giải quyết để thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề 

ra. 

8. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Phối hợp với các địa phương, tham mưu có gải pháp để triển khai thực 

hiện chỉ tiêu tổng đàn bò 89.000 con; trong đó bò sữa 5.000 con đạt chỉ tiêu 

Nghị quyết Đại XVI tỉnh Đảng bộ. 

9. Phòng Tổ chức cán bộ 

Tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan 

Sở và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định của 

pháp luật. 

10. Các đơn vị chủ rừng 

- Xây dựng Kế hoạch, tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;  

- Khẩn trương xây dựng phương án trồng rừng năm 2021 để trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao; 
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- Các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, đổi 

mới tổ chức, quản lý phù hợp với cơ chế thị trường, sử dụng có hiệu quả nguồn 

lực đất đai, tài nguyên rừng và các nguồn lực khác để cải thiện đời sống người 

lao động tại đơn vị; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển 

rừng phát triển rừng, đảm bảo sinh kế cho người dân sống gần rừng, nhất là 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

11. Các Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế thành phố 

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong việc triển 

khai các nội dung đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Lộc Trời, Công ty 

Doveco, công ty HQO và Hiệp hội Mắc ca Việt nam. 

- Nghiên cứu cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 – 

đến 2025 (khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi lấy ý kiến); 

- Kiểm tra, nắm rõ tình hình hạn hán, đề xuất với Chi cục Thuỷ lợi, Ban 

quản lý - Khai thác các công trình thuỷ lợi về kế hoạch điều tiết nước tưới, đảm 

bảo không để xảy ra hạn hán và thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 

thời gian đến; 

- Rà soát nắm lại tiến độ giải ngân nguồn kinh phí phòng chống thiên tai 

được UBND bố trí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 tại địa phương và tổng 

hợp báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân, các khó khăn vướng mắc về 

Chi cục Thuỷ lợi (Văn phòng thường trực ban chỉ huy PCTT và TKCN) để tổng 

hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh. 

12. Các đồng chí trong Ban giám đốc, theo lĩnh vực được phân công phụ 

trách có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, giám sát và kiểm tra các đơn vị thực hiện 

các nhiệm vụ được giao nêu trên. Hàng tháng có tổ chức họp đánh giá việc phối 

hợp thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh. 

Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo này, đề nghị các đơn 

vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện hoặc lồng ghép vào báo cáo 

hàng tháng gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gửi kèm qua địa chỉ 

Email: vpsnnkontum@gmail.com) chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng để 

tổng hợp, báo cáo trước cuộc họp giao ban tháng 4/2021.  

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Điều phối NTM; 

- Các đơn vị chủ rừng;  

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (báo cáo); 

- Lưu VT, VP (Thanh). 

TL. GIÁM ĐỐC  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ưng Văn Thanh 
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