
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:             Hậu Giang, ngày      tháng      năm 2021      

V/v triển khai thực hiện Kế 

hoạch phục hồi sản xuất kinh 

doanh tỉnh Hậu Giang 

 

 

Kính gửi: 

 

Thủ trưởng các phòng, Chi cục, Trung tâm, Thanh 

tra Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang về phục hồi sản xuất kinh doanh tỉnh Hậu Giang, Sở Nông 

nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:  

1. Giao đồng chí Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở lãnh đạo trực tiếp 

chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phục hồi sản 

xuất; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực 

hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 171/KH-UBND 

ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang. 

2. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, Chi cục, Trung tâm, Thanh tra Sở căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tham mưu Sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 171/KH-

UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

3. Giao các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

3.1. Văn phòng Sở:  

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công 

tác phòng chống COVID-19, tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện đối 

với các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động Ngành. 

- Phối hợp với các Chi cục, Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở 

xây dụng các hướng dẫn: Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong công 

sở; công chức, viên chức và người lao động trong ngành; hướng dẫn sản xuất, thu 

hoạch, thu mua và vận chuyển nông sản trong thời gian phòng, chống dịch COVID-

19 cho các địa phương.  

3.2. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ:  

- Phối hợp với các đơn vị chủ động hướng dẫn người dân điều chỉnh hợp lý 

kế hoạch sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong tình hình dịch 

bệnh Covid-19; 
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- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện các giải 

pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2021 trong 

điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm 

đã đề ra (Kế hoạch số 74/KH-SNNPTNT ngày 17/9/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT). 

- Xây dựng Kế hoạch Ngành nông nghiệp năm 2022. 

3.3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 

- Thống kê đầy đủ sản lượng nông sản trên địa bàn và thời gian thu hoạch 

phù hợp cho từng giai đoạn để thực hiện kết nối, tiêu thụ.  

- Tập trung chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ lúa Thu Đông năm 2021, đảm bảo 

thu hoạch 100% diện tích đã xuống giống, năng suất, sản lượng đạt và vượt kế 

hoạch; chuẩn bị tốt điều kiện để xuống giống cho vụ Đông Xuân 2021 - 2022.  

- Tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất ở các vùng rau màu chuyên canh có 

thị trường tiêu thụ ổn định.  

3.4. Chi cục Chăn nuôi Thú y – Thủy sản: 

- Hướng dẫn các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm hoạt động trở lại nhưng phải 

đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.  

- Thống kê đầy đủ sản lượng chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn và thời gian 

thu hoạch phù hợp cho từng giai đoạn để thực hiện kết nối, tiêu thụ.  

- Vận động các hộ chăn nuôi tiêm phòng cho đàn vật nuôi; giám sát chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh tại các địa phương để có hướng xử lý kịp thời khi có dịch bệnh 

phát sinh.  

3.5. Chi cục Phát triển nông thôn:  

- Phối hợp với các Chi cục, Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng 

phương án hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, thủy sản, vật nuôi;  

- Phối hợp với các địa phương trong việc theo dõi, tổng hợp tình hình cung 

cầu các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh; kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác 

xã,... ký kết hợp đồng đảm bảo tiêu thụ nông sản; 

- Chuẩn bị các giải pháp hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán. 

3.6. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản:  

Hướng dẫn các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản hoạt động trở lại nhưng 

phải đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.  
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3.7. Chi cục Thủy lợi: 

- Thường xuyên theo dõi tình hình bão lũ, thông báo các phương tiện thông 

tin truyền thông; tham mưu kịp thời cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm 

kiếm cứu nạn ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống lụt bão, 

giảm nhẹ thiên tai; 

- Tổ chức trực, kiểm tra nhắc nhỡ thực hiện công tác trực phòng chống thiên 

tai, bão lũ. 

3.8. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp:  

Rà soát, thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các 

hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để hỗ trợ các địa phương mở 

rộng sản xuất vượt kế hoạch của tỉnh đã giao, trong đó tập trung hỗ trợ các mô hình 

sản xuất chủ yếu như: Chăn nuôi gia cầm, sản xuất rau màu, nuôi thủy sản trên 

ruộng lúa,… 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn này./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang) 

Nơi nhận:         
- Như trên;  

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

                                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trần Chí Hùng 
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