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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
Nguyễn Văn Khơi tại buổi họp nghe các đơn vị khối nông nghiệp
định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 19 tháng 02 năm 2021 tại Phòng Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Huyện - Nguyễn Văn Khơi chủ trì buổi họp nghe các đơn vị khối nông nghiệp định
hướng các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực ngành sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021.
Tham dự cuộc họp gồm: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (đ/c Thảo),
Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT (đ/c Nhung), Giám đốc Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp Huyện (đ/c Phùng).
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm
thuộc lĩnh vực ngành sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Huyện - Nguyễn Văn Khơi kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Phòng Nông nghiệp và PTNT.
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021
và vụ Hè Thu năm 2021 và diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
trên địa bàn Huyện.
- Phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ
động mời gọi các công ty, doanh nghiệp tham gia thực hiện liên kết và tiêu thụ nông
sản, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. Đồng thời hướng dẫn người dân trình tự hồ sơ,
thủ tục đăng ký thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.
- Làm việc với Ban Chỉ đạo xã Thường Phước 1, Phú Thuận A, Phú Thuận B
tiến hành rà soát, lựa chọn đăng ký Ấp thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới
nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
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- Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện đôn đốc các Sở ngành Tỉnh liên quan
sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục các bước triển khai thi công công trình: Nạo vét kênh
Thường Phước - Ba Nguyên và tranh thủ nguồn vốn thực hiện công trình: Nạo vét
kênh Tứ Thường.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết vùng trồng,
chủng loại chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây
ăn trái có giá trị kinh tế cao.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Phối hợp Phòng Tài chính và Kế hoạch, Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công
cộng Huyện tiếp tục mời gọi xã hội hóa Đề án thu gom rác trên địa bàn các xã
Thường Thới Hậu A, Thường Lạc, Long Khánh A và Long Khánh B. Trước mắt,
Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm tự thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý
rác thải nhằm bảo cảnh quang môi trường trên địa bàn xã gắn với thực hiện tiêu chí
17 xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp các ngành Huyện liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ
năng lực khảo sát lập hồ sơ thiết kế Hàng rào bãi rác Thường Thới Hậu A, Long
Khánh A và Phú Thuận A.
- Phối hợp Đoàn Kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên
và môi trường Huyện thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng đất
theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, kiên quyết không để phát sinh các
trường hợp mới. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát việc mua bán, vận chuyển
và khai thác khoáng sản trên địa bàn Huyện, nhất là khu vực biên giới tại Cửa khẩu
Quốc tế Thường Phước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
pháp luật về lĩnh vực khoáng sản.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện đánh giá, lập báo cáo hiện trạng, đề xuất
Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt quy hoạch từng khu vực khai thác khoáng sản phù
hợp với thực tế tại địa phương.
3. Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản Tỉnh tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản các phương tiện sử dụng khai thác cát trái
phép đã bị tịch thu.
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4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Huyện.
- Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát thống kê tổng đàn gia súc,
gia cầm trên địa bàn Huyện theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Huyện tại
Công văn số 197/UBND-HC ngày 19/02/2021.
- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Phương án kinh doanh theo hướng đa dịch
vụ, đa ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế.
- Thường xuyên bám sát địa bàn các xã, thị trấn để định hướng, hỗ trợ người
dân về chuyên môn kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi và công tác phòng, chống
dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi.
- Định hướng thí điểm một số mô hình sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến,
công nghệ cao, nhà lưới, nhà màn theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần tăng thu nhập,
cải thiện đời sống cho người dân.
Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo trên
đến các ngành liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thành phần dự họp;

CHÁNH VĂN PHÒNG

- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng Tài chính và Kế hoạch;
- UBND các xã: TTHA, TL, LKA, LKB;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).

Nguyễn Văn Quí

