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Bà Rị
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THÔNG BÁO
Kế
t luận của Giám đố
c SởNông nghiệ
p và PTNT
tại cuộ
c họ
p giao ban 4 tháng đầu năm 2019
Ngày 02/5/2019, ông Trầ
n Vă
n Cường - Giám đốc SởNông nghiệ
p và PTNT
đã chủtrì cuộc họp giao ban 4 tháng đầ
u nă
m 2019, tham dựcuộc họp gồm có:
Lãnh đạ
o các đơn vị
, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệ
p và PTNT
các huyệ
n, phòng Kinh tếcác huyệ
n, thịxã, thành phố; Các Ban quả
n lý: Vườn
Quốc gia Côn Đả
o, Dựán chuyên Ngành nông nghiệ
p và PTNT; Hội Làm vườn;
các doanh nghiệ
p, hợp tác xã hoạ
t động trong ngành nông nghiệ
p, lâm nghiệ
p, thủ
y
sả
n và toàn thểcông chức cơquan SởNông nghiệ
p và PTNT.
Cuộc họp đã nghe các phòng Nông nghiệ
p và PTNT, phòng Kinh tếcác đị
a
phương, các doanh nghiệ
p, hợp tác xã trình bày những kiế
n nghị
, đềxuấ
t và ý kiế
n
trảlời, làm rõ củ
a các đơn vị
, phòng chuyên môn thuộc Sở. Sau đó, ông Trầ
n Vă
n
Cường - Giám đốc SởNông nghiệ
p và PTNT đã kế
t luậ
n nhưsau:
1. Giao Chi cụ
c Kiể
m lâm:
- Chủtrì cùng các Ban quả
n lý rừng tham mưu tổchức sơkế
t đánh giá tình
hình thực hiệ
n công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019 trên đị
a
bàn tỉ
nh, xác đị
nh nguyên nhân xả
y ra các vụcháy rừng, kế
t quảthực hiệ
n công tác
phối hợp chữa cháy, từđó rút kinh nghiệ
m, khắ
c phụ
c những bấ
t cậ
p đểđềxuấ
t các
giả
i pháp trong thời gian tới, trong đó lưu ý giả
i pháp đốt trước có chủđộng tạ
i các
khu vực trọng điể
m nhằ
m làm giả
m nguy cơcháy rừng.
- Tậ
p trung lực lượng thực hiệ
n công tác tuầ
n tra bả
o vệrừng, ngă
n chặ
n các
hành vi phá rừng tạ
i các khu vực trọng điể
m trên đị
a bàn tỉ
nh.
2. Giao Chi cụ
c Thủ
y lợi chủtrì phối hợp với các đị
a phương, đơn vịcó liên
quan tiế
n hành kiể
m tra, đánh giá công tá
c quả
n lý
, bả
o đả
m an toà
n công trì
nh hồ
chứa thủ
y lợi nă
m 2019 trên đị
a bà
n tỉ
nh, trong đó cầ
n lưu ý các công trình có nguy
cơxả
y ra sựcốmấ
t an toàn hồđậ
p.
3. Giao Chi cụ
c Chă
n nuôi và Thú y tham mưu tổchức sơkế
t đánh giá tình
hình thực hiệ
n công tác phòng chống dị
ch LMLM trên heo, Dị
ch tảheo Châu Phi
trên đị
a bàn tỉ
nh.
4. Phòng Nghiệ
p vụtổng hợp Sởtham mưu thành lậ
p Đoàn công tác làm việ
c
với các huyệ
n, thịxã, thành phốđểnghe báo cáo tiế
n độ, kế
t quảtriể
n khai thực
hiệ
n Đềán số04-ĐA/TU củ
a Ban Thường vụTỉ
nh ủ
y vềphát triể
n nông nghiệ
p

ứng dụ
ng công nghệcao; đồng thời, xây dựng Kếhoạ
ch tổchức Hội nghịsơkế
t
tình hình thực hiệ
n Đềán trên đị
a bàn tỉ
nh.
5. Giao Vă
n phòng Điề
u phối nông thôn mới tham mưu xây dựng Kếhoạ
ch
và chuẩ
n bịcông tác tổchức Hội nghịtổng kế
t 10 nă
m thực hiệ
n Chương trình mụ
c
tiêu quốc gia vềxây dựng nông thôn mới giai đoạ
n 2010 - 2020 đểbáo cáo UBND
tỉ
nh.
6. Giao Vă
n phòng Ban Chỉhuy Phòng chống thiên tai và Tìm kiế
m cứu nạ
n
tỉ
nh tham mưu nội dung làm việ
c với Đoàn công tác củ
a Trung ương vềcông tác
phòng chống thiên tai tạ
i tỉ
nh Bà Rị
a - Vũ
ng Tàu.
7. Các đơn vịtrực thuộc rà soát, đánh giá tiế
n độ, kế
t quảthực hiệ
n các
nhiệ
m vụthường xuyên, nhiệ
m vụtrọng tâm được giao trong nă
m 2019, gắ
n với
việ
c đánh giá kế
t quảthực hiệ
n 12 Nghịquyế
t chuyên đềcủ
a Đả
ng ủ
y Sở(cần
đánh giá chi tiế
t những kế
t quả, khó khăn, hạn chếvà nguyên nhân), từđó xây
dựng kếhoạ
ch chi tiế
t đểthực hiệ
n trong thời gian tới.
8. Vềviệ
c triể
n khai các quy đị
nh vềLuậ
t Thủ
y sả
n, các Nghịđị
nh và Thông
tưhướng dẫ
n; những quy đị
nh vềchống khai thác bắ
t hợp pháp không báo cáo,
không theo quy đị
nh IUU: Giao Chi cụ
c Thủ
y sả
n khẩ
n trương hoàn thành dựthả
o
các Kếhoạ
ch đểtrình xem xét, ban hành và triể
n khai thực hiệ
n trên đị
a bàn tỉ
nh
(gồm: (i) Kếhoạch của UBND tỉ
nh vềviệ
c triể
n khai Luật Thủy sản và các văn
bản hướng dẫn thi hành trên đị
a bàn tỉ
nh Bà Rị
a - Vũng Tàu giai đoàn 2019 2024; (ii) Kếhoạch của UBND tỉ
nh vềviệ
c triể
n khai lắp đặt thiế
t bịgiám sát
hành trình tàu cá trên đị
a bàn tỉ
nh; (iii) Kếhoạch của SởNông nghiệ
p và PTNT về
việ
c tổchức kiể
m tra công tác triể
n khai chống khai thác IUU, kiể
m tra đánh giá
điề
u kiệ
n tai tất cảcác tổchức quản lý cảng cá và các cơsởđóng sửa chữa tàu cá
trên đị
a bàn tỉ
nh; (iv) Kếhoạch của SởNông nghiệ
p và PTNT vềviệ
c phối hợp
tuyên truyề
n, phổbiế
n lộtrình lắp máy giám sát hành trình đối với tàu cá có chiề
u
dài lớn nhất từ24m trởlên, tàu có chiề
u dài từ15m đế
n dưới 24m và tàu dị
ch vụ
hậu cần thủy sản trên đị
a bàn tỉ
nh).
9. Giao phòng Kếhoạ
ch - Tài chính Sởvà Chi cụ
c Trồng trọt và Bả
o vệthực
vậ
t tham mưu thành lậ
p Đoàn khả
o sát tạ
i các đị
a phương đểxây dựng Kếhoạ
ch rà
soát, điề
u chỉ
nh quy hoạ
ch đấ
t cao su đế
n nă
m 2030 trên đị
a bàn tỉ
nh theo chỉđạ
o
củ
a Ban Thường vụTỉ
nh ủ
y.
10. Giao Chi cụ
c Quả
n lý chấ
t lượng Nông lâm sả
n và Thủ
y sả
n chủtrì, phổ
biế
n, nhắ
c nhởtấ
t cảcác cơsởchếbiế
n hả
i sả
n trên đị
a bàn huyệ
n Đấ
t Đỏvà
huyệ
n Xuyên Mộc thực hiệ
n đă
ng ký di dời vào 02 khu chếbiế
n tậ
p trung đã được
tỉ
nh đầ
u tư, hoàn thành (nế
u các cơsởkhông thực hiệ
n đăng ký di dời thì xem xét,
đềnghịchấm dứt hoạt động).
11. Đềnghịcác đơn vị
, đị
a phương quan tâm, xây dựng Kếhoạ
ch triể
n khai
thực hiệ
n các nhiệ
m vụ được giao tạ
i Quyế
t đị
nh số 731/QĐ-UBND ngày
27/3/2019 củ
a UBND tỉ
nh vềviệ
c phê duyệ
t Kếhoạ
ch thực hiệ
n Quy hoạ
ch phát
triể
n ngành nông nghiệ
p tỉ
nh Bà Rị
a - Vũ
ng Tàu giai đoạ
n 2019 - 2020 và gửi vềSở
Nông nghiệ
p và PTNT đểtheo dõi, tổng hợp (SởNông nghiệ
p và PTNT đã triể
n
2

khai tại Văn bản số799/SNN-KHTC ngày 03/4/2019).
SởNông nghiệ
p và PTNT thông báo đế
n các đị
a phương, đơn vịvà cơquan
liên quan đểbiế
t và triể
n khai thực hiệ
n./.
Nơi nhận:
- UBND tỉ
nh (thay b/cáo, g);
- BLĐSở(thay b/cáo, g);
- Các đơn vịtrực thuộ
c (đểth/hiệ
n, g);
- Các phòng CM thuộ
c Sở(đểth/hiệ
n, g);
- Các phòng NN, KT các H, TX, TP
(đểbiế
t và phố
i hợp thực hiệ
n, g);
- BQL DA chuyên ngành NN&PTNT (đểbiế
t, g);
- BQL Vườn QG Côn Đả
o (đểbiế
t, g);
- BQL Cả
ng cá Cát Lở(đểbiế
t, g);
- 03 Hộ
i: Nghềcá, Hồtiêu, làm vườn (đểbiế
t, g);
- Các DN, HTX điể
n hình trong ngành (đểbiế
t, g);
- Lưu VT, Webstie Sở, KHTC, Hòa (….b,g).

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

3

