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tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2022 

 

 Ngày 25/02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban tháng 3 
năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự có các 

đồng chí Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Văn phòng 
Điều phối Nông thôn mới, Văn phòng TT PCTT và TKCN. Sau khi nghe các phòng, 

đơn vị báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Sở; đồng chí Đỗ Văn 
Duy - Giám đốc Sở kết luận, chỉ đạo như sau: 

I. Đánh giá chung 

 Trong tháng 02/2022, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã tập trung chỉ 
đạo tốt công  tác phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi; triển khai kế hoạch 

sản xuất vụ Xuân 2022 kịp thời, đảm bảo thời vụ; công tác chuẩn bị giống cho sản 
xuất (giống lúa, ngô, giống cây lâm nghiệp) đầy đủ, đảm bảo cho sản xuất; tình 

hình sâu bệnh hại trên cây trồng, vệ sinh thú y trên đàn vật nuôi được thực hiện 
thường xuyên; các sản phẩm chăn nuôi (thịt, cá, trứng...) đáp ứng đủ nhu cầu tiêu 

dùng, đảm bảo VSATTP cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán; công tác PCCCR 
được các địa phương triển khai nghiêm túc hiệu quả. Trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022 công chức, viên chức và người lao động trong Sở Nông 
nghiệp và PTNT đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng chống dịch Covid-19... không để xảy ra tai nạn giao thông, 
không vi phạm trật tự an toàn xã hội, nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo an 
toàn cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cơ quan. 

 Trong  thời gian tới tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục có diễn biến phức 
tạp với nhiều biến chủng mới, ảnh hưởng sâu đến nền kinh tế đặc biệt là sản xuất 

nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nguy cơ hạn hán, cháy rừng có thể 
xảy ra, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi phát sinh dịch bệnh, sâu bệnh hại. Để 

đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao các phòng, đơn vị cần tập 
trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính sau: 

II. Một số nhiệm vụ thực hiện trong tháng 3 
  1. Lĩnh vực Trồng trọt và BVTV 

  - Chi cục Trồng trọt và BVTV 
 Cử cán bộ phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá, kiểm 

tra tiến độ làm đất, gieo cấy lúa Xuân trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, chỉ đạo nhân 
dân tập trung cấy kết thúc trong tháng 3. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất 

trồng Ngô và các cây trồng khác vụ Xuân đảm bảo thời vụ; Hướng dẫn nhân dân 
chủ động phòng chống rét, sâu bệnh cho cây trồng; tăng cường công tác kiểm tra, 
đôn đốc các biện pháp phòng chống hạn, rà soát lại các điểm khó khăn về nước 

tưới và xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp.  
 Kiểm tra, rà soát lại chính xác số liệu về diện tích cây trồng thực tế trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp tục phối hợp với Chi cục Thủy lợi rà soát các vùng cây 
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trồng hàng hóa tập trung, đề xuất các biện pháp tưới nước tiên tiến trên đại bàn 

tỉnh. 
 Tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sản xuất, kinh doanh giống, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc đặc biệt trên vùng cao, tập trung 

chủ yếu tại các chợ phiên.  
Tiếp tục xây dựng, triển khai chương trình chuyển đổi số đối với: Quản lý các 

cơ sở sản xuất giống Nông nghiệp; quản lý xác nhận vùng trồng; sổ tay canh tác 
hữu cơ; quản lý các sản phẩm và diện tích đạt tiêu chuẩn hữu cơ, GAP, GACP,… ; 

các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.  
 - Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp. Tiếp tục phối hợp 

với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm 
đất, gieo cấy lúa Xuân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng Ngô và các cây 

trồng khác vụ Xuân đảm bảo thời vụ. Tiếp tục triển khai, thực hiện các mô hình, dự 
án, hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới lấy Nghị quyết 10-
NQ/TU của Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá để tổ chức thực 

hiện các mô hình, chương trình đào tạo nghề nông thôn gắn với kế hoạch chỉ tiêu 
kinh tế, xã hội hàng năm. 

 - Trung tâm Giống Nông nghiệp. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chuẩn bị đầy đủ giống để cung ứng cho sản xuất vụ Xuân và vụ Mùa 

sớm vùng cao đảm bảo đủ số lượng và chủng loạị. Tiếp tục duy trì và mở rộng sản 
xuất các giống cây trồng chủ lực; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong công tác giống Nông nghiệp vào sản xuất; Tiếp tục duy trì và mở rộng sản 
xuất giống các cây trồng chủ lực theo Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ về chiến 

lược phát triển nông nghiệp hàng hoá; kiểm soát chặt chẽ cơ cấu giống; bố trí thời 
vụ hợp lý, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng theo cơ cấu giống quy định 

của tỉnh. 
 2. Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y 
Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh tái đàn trên lợn trên địa bàn tỉnh, tiếp tục 

đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng. Tiếp tục phối hợp với các địa phương thực 
hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, thủy sản; tăng cường kiểm 

tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm từ cơ sở; đặc biệt là bệnh cúm gia 
cầm, Lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi; phối hợp chặt chẽ với cùng các 

ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh thuốc 
Thú y, thức ăn chăn nuôi, các quy định về kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi; truyên truyền, hướng dẫn nhân dân về chăn nuôi an toàn sinh học; 
phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện và áp dụng các biện pháp 

xử lý chất thải chăn nuôi, môi trường nuôi thủy sản có hiệu quả... 
 Tiếp tục chủ động liên hệ với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi tiếp 

tục kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chế biến nhằm phát triển chăn 
nuôi theo hướng hàng hóa 

 3. Lĩnh vực Lâm nghiệp 
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuần tra rừng, phát hiện, 

ngăn chặn kịp thời các hành vi lấn, chiếm rừng, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, 

mua bán lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật; phối hợp chặt chẽ các ngành 
chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật về 

lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR; Dự báo các điểm 



có khả năng, nguy cơ cháy rừng cao để tổ chức trực gác phòng cháy chữa cháy 

rừng 24/24 tại các vị trí trọng điểm, phòng ngừa cháy rừng có thể xảy ra.  
Đôn đốc các đơn vị tranh thủ thời tiết ủng hộ, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, 

tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, giống cây đảm bảo số lượng, chất lượng 
và tổ chức triển khai kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2022. Tổ chức kiểm tra 

thực tế, đánh giá thiệt hại cây trồng lâm nghiệp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét 
hại vừa qua trên địa bàn tỉnh. 

4. Lĩnh vực Phát triển nông thôn và Xây dựng nông thôn mới 
 - Lĩnh vực Phát triển nông thôn. Phối hợp với Văn phòng PCTT và TKCN, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao, nguy 
hiểm, đưa ra cảnh báo kịp thời từ đó tập trung rà soát, theo dõi, bổ sung, đề xuất 

chi tiết, cụ thể công tác sắp xếp dân cư cần thiết và cấp bách trên địa bàn toàn tỉnh 
trong năm 2022. Rà soát lại các dự án SXDC nhanh chóng hoàn thiện và bàn giao 

theo quy định. Tập trung xây dựng, phối hợp kiểm tra, đôn đốc các địa phương 
thực hiện Kế hoạch sắp xếp dân cư năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Tư vấn thành 
lập mới THT, HTX nông nghiệp gắn liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

 - Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới:  
 Tiếp tục đôn đốc triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022 và giai đoạn 2022 - 

2025. Đôn đốc Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ giúp đỡ xã 
xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì các hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ một 

cách thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường các nguồn lực cho các địa phương trong 
xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới đảm bảo 
hiệu quả, thực chất; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện tại cơ sở. 
5. Lĩnh vực Thủy lợi. Chủ trì phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV rà 

soát các vùng cây trồng hàng hóa tập trung, kịp thời đề xuất các biện pháp tưới 
nước tiên tiến trên đại bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác lấy nước; 
hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các biện pháp tưới cho cây trồng theo 

phương án phòng chống hạn.  
6. Lĩnh vực Quản lý chất lượng. 

Tiếp tục chủ trì phối hợp các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi - Thú 
y, Kiểm lâm và một số đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo Sở hàng tuần, tháng về 

đánh giá năng suất, sản lượng, dự báo tình hình tiêu thụ của các sản phẩm nông, 
lâm sản trên địa bàn tỉnh tại từng thời điểm cụ thể. 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo đề dẫn, 
trưng bầy sản phẩm phục vụ Hội nghị gặp gỡ các Doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực Nông lâm nghiệp. 
7. Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN. Tiếp tục đưa ra dự báo tỉnh 

hình thời tiết, thiên tai trong thời gian tới để có phương án phòng, tránh, ứng phó kịp 
thời, thực hiện nghiêm việc trực ban PCTT, theo dõi, chuyển các bản tin cảnh báo, 

dự báo về thời tiết thiên tai đến các địa phương, nắm bắt, báo cáo tình hình thiệt 
hại do thiên tai theo quy định. 

8. Các phòng chuyên môn thuộc Sở. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và theo 

lĩnh vực được giao, tham mưu cho Lãnh đạo Sở các nội dung, nhiệm vụ do Bộ 
Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh chỉ đạo, kịp thời tham mưu, giải quyết các nội 

dung liên quan do các Sở, ngành đề nghị. 



* Phòng Kế hoạch, tài chính.  

- Hàng tháng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng, chi cục, đơn vị liên 
quan tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 

26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng 
hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Theo dõi đôn đốc các địa 

phương, tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
- Chủ trì xây dựng báo cáo phục vụ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 
 * Văn Phòng Sở. 

 - Liên hệ trao đổi thống nhất thời gian với UBND các huyện: Bắc Hà, Si Ma 
Cai và Bát Xát tham mưu cho Sở tổ chức buổi làm việc về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến 
lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 
 - Phối hợp với phòng KHTC xây dựng kế hoạch tham quan, học tập, trao đổi 

kinh nghiệm tại các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Hòa Bình. 

 9. Công tác khác. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các phòng, đơn vị  
tiếp tục nghiêm túc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:  

 - Chương trình công tác số 01/CTr - UBND ngày 07/01/2022 của UBND 
tỉnh Lào Cai về việc ban hành Chương trình Công tác trọng tâm năm 2022; Văn 

bản số: 138/SNN-KH ngày 21/01/2022 về triển khai các vụ nhiệm tại Chương trình 
công tác của UBND tỉnh năm 2022; 

 - Thông báo số 16/TB-VPUBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 
về Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022. 

 Trên đây là kết luận của đồng chí Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở tại cuộc họp 
giao ban tháng tháng 3/2022. Đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị, Văn phòng Điều 
phối xây dựng NTM, Văn phòng TT PCTT và TKCN căn cứ chức năng nhiệm vụ, 

tích cực chủ động tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng góp phần 
thực hiện nhiệm vụ chung của ngành năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Cổng TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Lê Hoàng Hiệp 
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