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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng của năm 2017 và
những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
----Ngày 18/8/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy cùng đại
diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiêm vụ 7 tháng của năm 2017 và
những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự buổi làm việc có
đồng chí Đỗ Hữu Quy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm
Văn Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi
trường, Sở Khoa học – Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân
dân tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã
kết luận, chỉ đạo:
I. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng của năm 2017
07 tháng qua, trong điều kiện cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của
ngành có nhiều thay đổi cho phù hợp với yêu cầu chung; nhưng tập thể Ban
Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động trong ngành đã có nhiều cố gắng triển khai thực
hiện các nhiệm vụ chủ yếu, đạt kết quả khá toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu đều
tăng hơn so với cùng kỳ năm trước:
- Công tác dự báo tình hình, chỉ đạo mùa vụ, điều tiết nước các hồ, đập
thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sát hợp hơn; diện tích, sản lượng
nhiều loại cây trồng hàng năm tăng hơn cùng kỳ.
- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả,
đến nay chưa để xảy ra dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh trên heo.
- Các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tôm giống tiếp tục
phát triển.
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- Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp được
chú trọng, đã tổ chức khá nhiều lớp tập huấn, buổi hội thảo và xây dựng các
phóng sự, tin, bài… tuyên truyền về an toàn thực phẩm.
- Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo,
điều hành; cải cách hành chính có nhiều cố gắng, chủ động hơn.
- Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được
duy trì, chưa phát hiện xảy ra vi phạm trong cơ quan, đơn vị.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn,
hạn chế đáng lưu ý là:
- Mưa trái vụ, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, sản
lượng một số loại cây trồng giảm. Tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nhiều
mặt hàng nông sản, thịt gia súc, gia cầm còn nhiều khó khăn, giá cả thấp, bấ p
bênh, tạo sự bất an cho người sản xuất, nhấ t là thanh long, mủ cao su, hạt điều,
hạt tiêu và thịt heo...
- Tình trạng vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, vi phạm Luật bảo vệ
nguồn lợi thủy sản, nhất là hoạt động nghề giã cào sai tuyến, sử dụng chất nổ để
đánh cá còn diễn biến phức tạp.
- Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gặp
nhiều khó khăn, còn nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt
bằng, tiến độ giải ngân chậm. Triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai,
bão lũ, ứng phó biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế.
- Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt thấp so với yêu
cầu, nếu không tập trung chỉ đạo quyết liệt sẽ khó có thể hoàn thành mục tiêu năm
2017 đã đề ra.
- Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm
pháp luật trong các lĩnh vực ngành quản lý còn chưa nhiều. Việc triển khai thực
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn khoảng cách khá xa so với yêu cầu. Việc
liên kết chuỗi, liên kết 04 nhà từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ còn rời rạc.
- Công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với một
số sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố ở một số việc cụ thể còn
chưa đồng bộ.
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến
Yêu cầu chung là: Tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tiếp tục giữ gìn đoàn kết, nhất trí, phát huy
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sức mạnh và trí tuệ tập thể; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các
chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh
ủy; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 đã được Ủy ban nhân
dân tỉnh giao đạt kết quả cao nhất. Quá trình đó, cần lưu ý thực hiện tốt một số
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:
1. Tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Khu sản xuất thanh
long Hàm Minh, Khu sản xuất tôm giống Chí Công, Khu sản xuất nông nghiệp
Hòa Thắng và Khu chăn nuôi bò sữa Thông Thuận vào Quy hoạch tổng thể khu
và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030 của quốc gia; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch khu
vực đóng sửa tàu thuyền, diện tích khu bảo tồn biển Hòn Cau,… tạo điều kiện cho
doanh nghiệp được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông
nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư.
2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo tinh thần lấy hiệu quả kinh tế, lấy thu nhập người dân làm mục
tiêu chuyển đổi. Quan tâm tạo điều kiện phát triển mạnh các hình thức hợp tác,
liên kết trong sản xuất nông nghiệp; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực
nông nghiệp để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn hơn,
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao các tiến bộ mới
trong sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất sạch, an toàn.
3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tăng
cường chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap đạt
kế hoạch đề ra; phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bảo đảm vệ sinh môi
trường. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông theo hướng xã hội hóa, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp cùng tham gia để nâng cao hiệu quả. Chú ý làm tốt công
tác tuyên truyền, giải thích; công tác kiểm tra, kiểm soát và có những biện pháp
xử lý kiên quyết các sai phạm để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng kinh doanh
vật tư nông nghiệp không bảo đảm chất lượng hoặc sử dụng chất cấm, chất kích
thích không bảo đảm vệ sinh an toàn trên cây trồng, vật nuôi.
4. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách phát triển thuỷ sản
theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ; nâng cao
trách nhiệm của tổ thẩm định hỗ trợ xăng, dầu cho ngư dân đánh bắt hải sản
vùng biển xa. Làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là khu vực ven
bờ, khu bảo tồn biển Hòn Cau, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để ngư
dân thấy được lợi ích trước mắt và lâu dài của việc chấp hành nghiêm Luật bảo
vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên biển và cả
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trên bờ, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động nghề giã cào
sai tuyến, đánh bắt hải sản bằng chất nổ, xung điện, lặn bắt hải sản trong thời
gian cấm, sử dụng chất cấm trong bảo quản và kể cả kinh doanh, mua bán các
loại thủy hải sản trong thời gian cấm khai thác…
5. Trong lâm nghiệp, phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo quản lý, bảo vệ
rừng, nhất là rừng đầu nguồn, phòng hộ, đặc dụng, vùng giáp ranh với các tỉnh.
Chỉ đạo trồng rừng đạt kế hoạch đề ra, chú ý phát động phong trào trồng cây
phân tán trong từng cơ quan, đơn vị và trong nhân dân, nhất là những nơi khô
hạn để cải thiện môi trường sinh thái.
6. Trong xây dựng nông thôn mới, cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực
hiện tốt các tiêu chí thuộc trách nhiệm của ngành, trọng tâm là xây dựng và nhân
rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.
Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp, phát triển các hình thức sản xuất liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác, trước
hết là đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
7. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống thiên tai
bão, lũ; chú ý bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi; tăng cường công tác phổ biến,
tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong vùng khô hạn nâng cao ý thức sử
dụng nước tiết kiệm cả trong sinh hoạt và sản xuất; triển khai tốt các giải pháp
xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước phục vụ cho sản xuất
nông nghiệp, đặc biệt phục vụ cho mùa khô năm 2018. Bằng nhiều giải pháp,
đẩy nhanh tiến độ nạo vét, khơi thông luồng lạch cửa sông, cửa biển tạo điều kiện
cho tàu thuyền ra vào, tránh trú bão thuận lợi. Chủ động tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Trung ương
hỗ trợ khắc phục sạt lở bờ biển tại khu phố 13, khu phố 14, thị trấn Liên Hương.
8. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác chuyển mục đích sử dụng
rừng tự nhiên, công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình bức xúc của ngành; kịp thời rà soát tham mưu điều chuyển vốn hợp
lý giữa các hạng mục công trình, dự án bảo đảm giải ngân đạt kế hoạch vốn đề ra.
9. Thực hiện tốt công tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn
nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng
cao, chuyên sâu, bồi dưỡng mở rộng cho đội ngũ cán bộ công chức của ngành.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật, thực hiện tốt công tác chuyển giao công nghệ vào sản xuất. Nâng
cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các viện nghiên
cứu, các trường đại học đầu ngành.
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10. Xây dựng đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị
sự nghiệp của ngành. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng
cường tính công khai, minh bạch gắn với củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của người đứng đầu.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4
(khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực
hành, tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, các đơn vị trực thuộc.
III. Về các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với kiến nghị của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, sẽ có ý kiến với Huyện ủy Tuy Phong và các cơ quan liên
quan tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu sản xuất tôm
giống Chí Công, huyện Tuy Phong.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xem xét giải quyết cụ thể, bảo
đảm cân đối vốn đối ứng theo cam kết của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ các công
trình, dự án của Trung ương hỗ trợ đầu tư trên địa bàn; bố trí kinh phí để trang
bị 01 tàu tuần tra kiểm soát cho Chi cục Thủy sản.
- Về việc bố trí thêm nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cho
chương trình nước sạch nông thôn của tỉnh: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải
ngân hết nguồn vốn đã được bố trí, nếu còn thiếu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, bổ sung.
- Về tiếp tục đền bù giải tỏa khu vực lòng hồ thuộc dự án hồ Sông Dinh 3
đến cao trình +46.00m để bảo đảm khả năng tích nước đạt dung tích hữu ích 45
triệu m3: Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, giải trình
làm rõ tính cấp thiết của công trình, dự án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét giải quyết cụ thể.
- Về việc đầu tư xây dựng hồ chức nước La Ngà 3: Đề nghị Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nghiên
cứu, đánh giá tác động môi trường, rà soát cân đối nguồn nước, làm rõ tác động
của dự án đối với diện tích đất canh tác ở khu vực; làm việc với chủ đầu tư dự
án Thủy điện La Ngâu để thống nhất kiến nghị với các Bộ, ngành có liên quan.

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/
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Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để
các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)

Lê Tấn Lai

