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Kính gửi:  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Hội đồng nhân dân tỉnh,  

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Phần I 

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 

Trong tháng, Ngành đã tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của Bộ, UBND 

tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan để phối hợp giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm 

vụ, cụ thể như sau: Họp cho ý kiến: Về khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Bến Cầu, 

Tân Châu và thị xã Trảng Bàng; Về giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện dự án đường 

Đất Sét - Bến Củi; Về thống nhất áp dụng pháp luật về cấp chủ trương đầu tư các dự án (dự 

án nông nghiệp; dự án nhà ở, đất nền; dự án chợ; dự án bến xe, cảng,.. ; Về Tiêu chí tận 

dụng đất dôi dư t  quá tr nh thi công các dự án chăn nuôi; Về điều chỉnh dự án Trang trại 

chăn nuôi hợp nhất của Công ty TNHH QL VietNam Agroresources tại xã Mỏ Công, huyện 

Tân Biên. Hội nghị trực tuyến: Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh 

Covid-19; Toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia đến 

năm 2020; Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020; Triển khai kế hoạch 

vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa năm 2020 tại các tỉnh, thành Nam Bộ; Với Chính phủ về tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự 

an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Họp: Hội đồng giá đất; Báo cáo tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan phục vụ Lễ công bố khai trương cửa khẩu Quốc tế 

Tân Nam; Báo cáo tiến độ thực hiện và cho ý kiến về thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư 

xây dựng các hạng mục theo quy định để nâng cấp cửa khẩu Tân Nam thành cửa khẩu Quốc 

tế; Xem xét xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hải Vi.     

Ngoài ra, Sở tổ chức họp Lãnh đạo Sở cho ý giải quyết các công việc của các phòng, 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trước khi tổ chức triển khai thực hiện, cũng như báo cáo Bộ, 

UBND tỉnh, Sở, Ngành theo quy định như: Thông qua dự thảo: Phân khai vốn sự nghiệp 

thủy lợi; Tiêu chí kêu gọi đầu tư các khu đất công trên địa bàn tỉnh; Quy định phân cấp 

quản lý, khai thác các tuyến rạch, suối trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo đầu tư các Trạm 

bơm: Dầu Tiếng 2, Tân Hưng; Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2020; Xin 

chủ trương Lãnh đạo Sở về việc nghỉ hưu trước tuổi của công chức, viên chức theo Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Chủ trương chưa cổ phần hóa 

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.  
 

Phần II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 4/2020 

PC_LY
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I. NÔNG NGHIỆP 

1. Trồng trọt – Bảo vệ thực vật (đến ngày 10/4/2020) 

a) Trồng trọt  

Hiện nay, diện tích gieo trồng cây ngắn ngày vụ Đông xuân 2019 – 2020 đã tiến 

hành thu hoạch, tổng diện tích thu hoạch là 58.728 ha, bằng 90,4% so với diện tích gieo 

trồng. Cụ thể, diện tích một số cây trồng chính như sau: cây lúa đạt 39.965 ha, cây bắp đạt 

2.603 ha, rau các loại đạt 8.017 ha, đậu các loại đạt 3.209 ha. 

Diện tích xuống giống một số cây ngắn ngày vụ Hè Thu 2019 - 2020 là 2.567 ha, đạt 

3,5% so với kế hoạch (KH  và bằng 62% so với cùng kỳ (CK . Trong đó, tiến độ một số cây 

trồng ngắn ngày cụ thể như sau:  

- Cây lúa: 842 ha, đạt 1,8% so với KH vụ, bằng 49,2% so với CK;  

- Cây bắp: 64 ha, đạt 5,8% so với KH vụ, bằng 53,3% so với CK;  

- Cây mì: 769 ha, đạt 5,6% so với KH vụ, bằng 92,4% so với CK;  

- Rau các loại: 726 ha, đạt 10,5% so với KH vụ, bằng 82,7% so với CK;  

- Đậu các loại: 49 ha, đạt 4,0% so với KH vụ, bằng 44,5% so với CK.  

 (Chi tiết kèm biểu đính kèm) 

*Tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Trong tháng, đã thực hiện chuyển đổi 

66,1 ha cây trồng hiệu quả thấp (mì, mía, cao su) sang trồng cây ăn trái (52,1 ha), keo (12 

ha), tre (2 ha). 

b) Bảo vệ thực vật  

Tình hình dịch bệnh: T nh h nh sâu bệnh gây hại cây trồng ở mức nhiễm nhẹ, giảm 

so với tháng trước; tuy nhiên, bệnh khảm lá trên cây ớt phát sinh gây hại nặng với diện tích 

37 ha tại huyện Châu Thành; bệnh khảm lá trên cây khoai mì: phát sinh gây hại mới 

12.830,5 ha mì Đông Xuân 2019 – 2020, chủ yếu ở mức nhiễm nhẹ.  

Công tác phòng trừ sâu hại: Trong tháng, có một đợt rầy nâu di trú vào đèn t  ngày 

ngày 12/3/2020 – 20/3/2020 với số lượng cao nhất là 1.044 con/bẫy vào đêm ngày 

16/3/2020 tại xã Bàu Đồn, huyện Bến Cầu. 

Đã hướng dẫn và trực tiếp phối hợp cùng nông dân trồng sầu riêng áp dụng các biện 

pháp phòng tr  bệnh Phytopthora citricola gây vàng lá chết cây phát sinh cục bộ diện hẹp 

tại 01 hộ ở Hòa thành; hiện nay vườn sầu riêng đang dần phục hồi. 

Tiếp tục theo dõi t nh h nh xuống giống bắp tại các địa phương và chưa phát hiện 

diện tích nhiễm sâu keo mùa thu trên cây bắp và cây trồng khác. Hiện đang làm thủ tục để 

in 4.000 tờ bướm về Quy tr nh phòng tr  sâu keo mùa thu.  

Công tác khác:  

Đã triển khai thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác thực hiện phần mềm truy xuất nguồn 

gốc điện tử KIPUS trên các loại cây ăn quả cho 88 hộ/200 hộ ở 08 huyện, thị xã; đạt 44% 

so với KH; hiện Sở đang thống nhất bản hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ để ký kết. 

Đã hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo 

vệ thực vật năm 2020 theo góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường, đang chờ phân khai 

kinh phí để triển khai thực hiện. 

2. Chăn nuôi – Thú y 

a) Chăn nuôi 

Ước số lượng gia súc, gia cầm trong tháng 4/2020: Trâu: 12.300 con đạt 98,4% KH, 

đạt 97,9% so với CK; bò: 96.900 con đạt 95,9% KH, tăng 0,2% so với CK; heo: 180.547 
con đạt 91,5% KH, tăng 2,1% so với CK; gia cầm: 7.000.000 con đạt 97,9% KH, tăng 1,4% 

so với CK. 
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Giá sản phẩm chăn nuôi tháng 4/2020 biến động so tháng 3/2020: Giá bán thịt trâu, 

bò hơi 80.000 đồng/kg (ổn định); giá thịt heo hơi 70.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg ; giá 

gà thịt hơi công nghiệp 17.000 đồng/kg (giảm 7.000 đồng/kg , giá vịt thịt hơi 30.000 

đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg). 

b) Thú y  

Trong tháng không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, heo Tai 

xanh, dịch tả heo Châu phi, Cúm gia cầm và thủy sản. Ngành đã tham mưu một số văn bản 

triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật và vi rút corona. 

Triển khai Kế hoạch tiêm phòng trên gia súc, gia cầm đợt 1/2020 (354/KH-SNN) 

đến ngày 03/4/2020; kết quả: 38.240 liều vắcxin LMLM, đạt 76,48% KH; 9.525 liều vắcxin 

tụ huyết trùng (THT) trâu bò, đạt 23,23% KH; 8.025 liều dịch tả heo, đạt 84,83% KH; 6.510 

liều vắcxin dại chó, đạt 94,21% KH và 1.415 liều vắcxin heo tai xanh, đạt 41,01% KH. 

Tổ chức tiêm phòng bổ sung trên đàn gia súc, gia cầm mới phát sinh hoặc nuôi mới 

được 29.885 liều vắc xin các loại; điều trị cho 4.955 lượt gia súc bệnh. 

Đã hoàn thành đợt vệ sinh, khử trùng phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và các 

loại bệnh động vật khác tại Công văn số 303/SNN-CCCN&TY ngày 03/02/2020 với 2.500 

lít thuốc sát trùng, diện tích xịt phun 5.000.000 m
2
. Ngoài ra đã thực hiện tiêu độc sát trùng 

phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm: 754.230 m
2
, cơ sở giết mổ: 

68.720 m
2
, lò ấp: 2.360 m

3
 và phương tiện vận chuyển: 1.228 xe ô tô và 150 xe khác. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác KDĐV, SPĐV xuất tỉnh. Kết quả: Trâu bò: 522 con 

(giảm 43% so với CK ; heo: 19.630 con (tăng 29% so với CK ; gia cầm 469.837 con (tăng 

49,9% so với CK ; thịt trâu, bò: 395 tấn (giảm 15% so với CK . 

Kiểm soát giết mổ: Trâu bò: 3.894 con (giảm 5% so với CK ; heo: 21.746 con (giảm 

8% so với CK ; gia cầm: 319.990 con (tăng 125 % so với CK . 

3. Thủy sản 

Tính đến tháng 4/2020, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 107,4 ha, đạt 14,13% so 

với KH và bằng 83,58% so với CK. 

Tổng sản lượng nuôi 1.927,7 tấn đạt 17,45% so với KH và bằng 93,06% so với CK. 

Sản lượng con giống đạt 12 triệu con, đạt 4,8% so với KH và bằng 47,06% so với CK. Thể 

tích nuôi cá bè 1.265 m
3
, đạt 20,08 % so với KH và bằng 81,61% so với CK. 

Sản lượng khai thác thủy sản nội địa là 859,5 tấn, đạt 24,6% so với KH và bằng 

71,9% so với CK. 

Công tác khác: Tr nh UBND tỉnh phê duyệt dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

Quy định bổ sung nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Xây 

dựng dự thảo Hướng dẫn thực hiện quản lý hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, chế biến tổ 

yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ). 

4. Công tác khuyến nông, chƣơng trình hỗ trợ phục vụ sản xuất 

- Lĩnh vực trồng trọt: 

+ Cây lúa: Đã hoàn tất thủ tục đăng ký sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP cho 

297 hộ với diện tích 755,3 ha, đạt 66,25% so với KH; đang tiến hành thủ tục đấu thầu tư 

vấn, tập huấn, đào tạo và chứng nhận VietGAP.  

+ Đã trao đổi, thống nhất Kế hoạch xây dựng 02 cơ sở sản xuất lúa giống với HTX 

DVNN Minh Thành (xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng  và THT ấp 5 Bàu Đồn (xã Bàu 

Đồn, huyện Gò Dầu . Riêng HTX dịch vụ sản xuất lúa chất lượng cao Việt Hàn (xã An 

Thạnh, huyện Bến Cầu , đang củng cố HTX để thực hiện sản xuất lúa giống.  

+ Đang xây dựng kế hoạch đấu thầu mua giống, phân bón, vật tư nông nghiệp cho 

các mô h nh khuyến nông năm 2020; hoàn tất thủ tục mua và cung cấp giống cho các mô 

h nh không qua đấu thầu. 
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+ Tiếp tục phối hợp Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam trồng, theo dõi, đánh giá 

khả năng chống chịu bệnh khảm lá của bộ giống khoai m  210 dòng/giống (trong đó có 107 

dòng nhập nội trồng bằng cây mô) với diện tích 02 ha tại xã Tân Hội và xã Thạnh Bắc; hiện 

cây m  được 5,5 tháng tuổi, có một số dòng phát triển tốt và chưa có dấu hiệu bệnh khảm lá. 

+ Tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Môi Trường và Công 

Nghệ Cao Sài Gòn hoàn thiện hồ sơ, thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

“Xây dựng quy trình canh tác hữu cơ trên cây mãng cầu ta và cây bưởi da xanh ruột 

hồng”. 

+ Đã thành lập 02 nhóm nông dân chuyên sản xuất bưởi và mãng cầu tại huyện Tân 

Châu, 01 nhóm truy xuất nguồn gốc Kipus, 02 nhóm zalo nông dân sản xuất lúa tại 02 

huyện Bến Cầu, Gò Dầu; đang tiếp tục triển khai thành lập các nhóm zalo trên cây mít, 

chuối và sầu riêng. 

- Lĩnh vực chăn nuôi 

+ Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt: Thực hiện nghiệm thu và phúc tra đợt 1/2020 

bò cái đậu thai của các hộ dân (lượng tinh bổ sung đợt cuối năm 2019 . Đồng thời, triển 

khai mua sắm tinh bò, nitơ và vật tư gieo tinh nhân tạo. 

+ Kế hoạch quản lý bò đực giống: Triển khai nội dung tuyên truyền trên Đài phát 

thanh của các huyện, thị xã và thành phố. 

+ Kết quả thống kê nhanh heo, bò đực giống năm 2020 trên địa bàn tỉnh: có 54 con 

heo đực giống của 23 hộ, trong đó heo đực khai thác tinh là 30 con, phối giống trực tiếp là 

24 con và 409 con bò đực giống của 133 hộ. 

II. LÂM NGHIỆP  

1. Công tác trồng rừng và chăm sóc rừng 

Các đơn vị chủ r ng đang tiến hành rà soát lại quỹ đất, chuẩn bị cho công tác trồng 

r ng năm 2020 với diện tích 210 ha. Đồng thời triển khai Kế hoạch chăm sóc r ng trồng 

phòng hộ, đặc dụng năm 2020 với diện tích 466 ha. 

2. Công tác bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ r ng 58.122 ha r ng hiện có và diện tích khoanh 

nuôi tái sinh tự nhiên toàn tỉnh là 1.197,8 ha. 

3. Công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản 

Công tác quản lý rừng: Tổng diện tích đất Quy hoạch ba loại r ng được điều chỉnh 

là 72.253,43 ha; diện tích này đều được giao cho các BQL r ng, UBND các huyện và các 

đơn vị quản lý, sử dụng. Trong tháng, đã tổ chức tuần tra, kiểm tra ngăn chặn có hiệu quả 

các trường hợp vi phạm tại các khu vực, đặc biệt là khu vực biên giới và các tuyến đường 

sông. 

Công tác chống phá rừng và quản lý lâm sản: Trong tháng xảy ra 07 vụ vi phạm quy 

định về Luật Lâm nghiệp (tăng 01 vụ so với tháng trước và so với cùng kỳ), cụ thể: 04 vụ 

phá r ng trái pháp luật, 01 vụ khai thác lâm sản trái pháp luật, 01 vụ hủy hoại r ng và 01 vụ 

tàng trữ lâm sản trái phép. Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với lực lượng bảo vệ 

r ng tháo gỡ 27 cần bẫy các loại.  

Lực lượng Kiểm lâm đã điều tra, xác minh xử lý 10 vụ (có 05 vụ tồn của tháng 

trước , trong đó có 09 vụ hành chính và 01 vụ chuyển Công an huyện Tân Châu khởi tố 

h nh sự về tội hủy hoại r ng; tịch thu 18,147 m
3
 gỗ các loại, 02 cây rựa và 01 xe ôtô; thu 

nộp ngân sách sách 33,5 triệu đồng. 

 Về xây dựng tin báo: Trong tháng,  các đơn vị tiếp nhận 07 tin báo, trong đó có 03 

tin báo có hiệu quả đã kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm.  

4. Công tác phòng cháy, chữa cháy 

Xảy ra 05 vụ cháy r ng trồng (giảm 05 vụ so với CK  với tổng diện tích bị cháy là 
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5,6 ha; 16 trường hợp cháy thực b  dưới tán, cây chồi tái sinh, le, trảng cỏ có tổng diện tích 

bị cháy là 20,987 ha.   

5. Chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng: Đã hoàn chỉnh Kế hoạch thu chi dịch vụ môi 

trường r ng năm 2020, hiện đang tr nh UBND tỉnh phê duyệt. 

Đã lập biên bản buộc tháo dỡ 18 trường hợp đổ đất, cất nhà, chòi, xây hồ nuôi cá trái 

phép trên đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tân Châu; hiện đang hoàn thiện hồ sơ phối hợp 

với cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.   

Tiến hành xác minh theo đơn khiếu nại của hộ ông Danh Nốt ngụ tại ấp Tân Đông, 

xã Tân Thành, huyện Tân Châu về việc khiếu nại Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 

20/12/2020 của UBND huyện Tân Châu có liên quan đến Quyết định số 1573/QĐ-UBND, 

ngày 10/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý vi phạm trồng cây nông nghiệp trái quy 

định trên đất quy hoạch lâm nghiệp. 

III. THỦY LỢI – NƢỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN – 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1. Thủy lợi 

Tr nh UBND tỉnh: Dự thảo Quyết định quy định về giao quản lý, khai thác và bảo vệ 

công tr nh thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Chỉ đạo tăng cường công tác bảo 

đảm an toàn công tr nh thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020. 

Xây dựng dự thảo Phương án bảo vệ hồ chứa nước Dầu Tiếng; Quy chế xử lý sạt lở 

bờ sông, bờ biển; Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công tr nh thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh; Đề nghị: Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa kéo 

dài thời gian mở nước sau CĐT K13+072 - K39 kênh Tây đến ngày 10/4/2020 (kéo dài 

thêm 10 ngày  và duy tr  nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè thu năm 2020 trên kênh TN0; 

Phân khai chi tiết vốn sửa chữa kênh mương nguồn sự nghiệp thủy lợi năm 2020 (với kinh 

phí 3,0 tỷ đồng . 

 Trong tháng, chưa xử lý trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công tr nh thủy 

lợi theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Công tác khác: Tiếp nhận 01 hồ sơ cấp phép Dự án Bê tông đường nhựa Cầu Sao - 

Xóm Đồng. 

2. Nƣớc sạch và VSMT nông thôn 

Tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo Tổng kết chương tr nh tín dụng thực hiện Chiến 

lược quốc gia về cấp nước sạch và VSMT nông thôn. Đề xuất UBND tỉnh về chậm tr nh 

Phương án cổ phần hóa Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn thành Công ty cổ phần. 

Khắc phục các sự cố tại công tr nh cấp nước Tân Lâm, Tân Hà và đề xuất nâng cấp 

sửa chữa, xây dựng tuyến ống nước thô công tr nh cấp nước KDC Cầu Sài Gòn 2. 

In 11.929 hóa đơn thu tiền nước trên 18.507 hộ đăng ký sử dụng; khối lượng tiêu thụ 

nước sạch của các hộ dân: 233.917 m
3
. Doanh thu đạt 1.303.670.500 đồng.  

3. Lĩnh vực quản lý xây dựng công trình 

Tr nh UBND tỉnh: Cho chủ trương tiếp nhận nguồn vốn tài trợ của Công ty Cổ phần 

Việt Nam Mộc Bài để quyết toán dự án Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến 

Cầu. 

 Cho ý kiến về nguồn vốn đầu tư dự án Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua 

trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên; Lấy ý kiến các đơn vị, bổ sung, hoàn thiện nội 

dung theo góp ý của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT 

về Dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị rau quả thông minh với khí hậu tại Việt Nam giai 

đoạn 2021-2026; Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp năm 2019, dự án khởi 

công mới năm 2020. 

Tổng vốn kế hoạch XDCB của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 là 259.051 
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triệu đồng để đầu tư xây dựng 21 dự án (gồm 14 dự án chuyển tiếp năm 2019 và 07 dự án 

khởi công mới . Trong tháng, giá trị khối lượng thực hiện (GTKLTH  19.940 triệu đồng, 

giải ngân đạt: 4.450 triệu đồng. Luỹ kế GTKLTH: 96.938 triệu đồng, đạt 37,42% KH, giải 

ngân đạt: 69.819 triệu đồng, đạt 26,95% KH.  

Công tác thẩm định: Đã thẩm định 02 dự án Nạo vét kênh tiêu Phước Hội – Bến 

Đ nh; Kênh tiêu Tân Phú – Tân Hưng; Lấy ý kiến phục vụ công tác thẩm định thiết kế cơ 

sở: 02 dự án trang trại chăn nuôi heo theo mô h nh trại lạnh khép kín của 02 Công ty TNHH 

Chăn nuôi Cường Thịnh Phát và Quang Minh Phát. 

IV. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (PCTT) 

Tr nh UBND tỉnh: Kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy PCTT và 

TKCN tỉnh; Ban hành Kế hoạch công tác PCTT năm 2020. 

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh tra đê điều và 

phòng chống thiên tai; Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác PCTT năm 2019, 

nhiệm vụ trọng tâm 2020. 

Về quản lý quỹ PCTT: Dự thảo Quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh; Trích 5% kinh phí trên tổng số thu Quỹ 

PCTT của người lao động khác, để hỗ trợ chi thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi 

phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cấp xã (Quyết định số 326/QĐ-

UBND ngày 24/02/2020): 89 triệu đồng (08 huyện, thị xã, thành phố; riêng huyện Bến Cầu 

không đề nghị trích đợt này . 

V. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Phát triển nông thôn 

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định phê duyệt tổng mức hỗ trợ lãi vay trên địa bàn 03 

huyện: Tân Châu, Tân Biên và Dương Minh Châu (Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 

31/3/2020 của UBND tỉnh) với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,47 tỷ đồng thực hiện 04 dự án nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. 

2. Tình hình đầu tƣ và chế biến 

2.1. Đầu tƣ và chế biến mía đƣờng: Diện tích mía của nhà máy, công ty mía đường 

đã ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu niên vụ 2019 - 2020 tính đến ngày 10/04/2020 diện tích 

mía đầu tư và chăm sóc là 11.095 ha (trong tỉnh: 6.755 ha, Campuchia: 5.340 ha . Hiện nay, 

trên địa bàn tỉnh chỉ có Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đi vào hoạt động 

vụ chế biến 2019 – 2020, kết quả: Lượng mía đưa vào sản xuất: 829.000 tấn mía, bằng 

64,3% so CK; lượng đường sản suất: 79.711 tấn đường; chữ đường b nh quân: 9,62; tạp 

chất thực tế b nh quân: 5,89%; tỷ lệ xơ b nh quân: 17,86%. Giá mua mía 10 CCS cơ bản tại 

ruộng là 820.000 đồng; bảo hiểm chữ đường là 8 CCS. 

Công tác giám sát chữ đường: Đoàn tiến hành lấy 20 mẫu lưu, kiểm tra đối chứng 

tại chỗ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà, kết quả: không phát hiện mẫu 

có chữ đường cao hơn kết quả đo lần 1 của công ty; đồng thời, lấy 35 mẫu dịch mía ép và 

02 mẫu xơ mía của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà đem kiểm tra đối 

chứng tại Trung tâm 3 (TT3), kết quả: 04 mẫu đo tại TT3 có kết quả thấp hơn kết quả đo 

của công ty; 01 mẫu xơ có tỷ lệ phần % thấp hơn kết quả của công ty. Đoàn giám sát đề 

nghị áp dụng tỷ lệ xơ trung b nh của công ty và TT3 để tính chữ đường cho người trồng 

mía. 

2.2. Chế biến mì: Ước khối lượng củ m  đưa vào chế biến trong tháng 4/2020 

khoảng 256.968 tấn, tăng 2,04% so với CK, sản xuất được 64.242 tấn bột (trong đó sản xuất 

công nghiệp 218.423 tấn củ với 54.603 tấn bột; cơ sở v a và nhỏ là 38.545 tấn củ, 9.636 tấn 

bột; giá thu mua củ m  tươi dao động t  2.500-2.750 đồng/kg (30 chữ bột  tùy khu vực.  

VI. CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (MTQG) XÂY DỰNG NTM 
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Tham mưu UBND tỉnh: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện tr nh tự, thủ tục, hồ sơ xét, 

công nhận thị xã Hoà Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019; Công nhận xã 

Ninh Điền, huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM năm 2019; Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí NTM 

các cấp giai đoạn 2021 - 2025. 

Tr nh UBND tỉnh: Ban hành Quyết định quy định chính sách đặc thù khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2020 – 2025; Đề án Chương 

tr nh mỗi xã một sản phẩm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nh n đến năm 2030 (Đề 

án OCOP); Báo cáo giải tr nh ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương tr nh 

MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. 

Báo cáo tiến độ, đề xuất số lượng các xã thực hiện cắm mốc chỉ giới quy hoạch xây 

dựng NTM năm 2020, giai đoạn 2021-2025; Tiếp Đoàn công tác VPĐP NTM TW về việc 

thị xã Hoà Thành hoàn thành nhiệm vụ NTM và việc thực hiện Đề án OCOP của tỉnh;  

Đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Châu thống nhất các nội dung liên 

quan định hướng quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với NTM trên địa bàn xã Suối Dây, 

huyện Tân Châu (tại Báo cáo số 103/BC-SNN, ngày 31/3/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT); hiện đang lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành và đơn vị có liên quan đối với báo cáo 

trên. 

VII. CÔNG TÁC THANH TRA; QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG VẬT TƢ NÔNG 

NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

- Công tác thanh, kiểm tra:  

Thực hiện 01 cuộc thanh tra phân bón, thuốc BVTV tại các công ty sản xuất và các 

cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 (Quyết định số 94/QĐ-SNN ngày 

05/3/2020), Đoàn thanh tra tại 20 cơ sở (01 công ty sản xuất, 01 công ty kinh doanh, 18 cơ 

sở kinh doanh  trên địa bàn tỉnh; lấy 100 mẫu (46 mẫu phân bón, 54 mẫu thuốc BVTV . 

Hiện chưa có kết quả phân tích mẫu. 

Xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp vi phạm về ATTP trong dịp Tết Canh Tý 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 (Quyết định số 06/QĐ-SNN, ngày 07/1/2020) với tổng số 

tiền là 42.300.000 đồng. 

Xử phạt 18 trường hợp VPHC về giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV hết hạn 

sử dụng với tổng số tiền phạt 27.000.000 đồng.  

- Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm: 

Thực hiện lấy 01 mẫu cá tra thương phẩm tại vùng nuôi Trảng Bàng, kiểm nghiệm 

dư lượng kháng sinh nhóm B3e (Malachite green, Leuco malachite green, Violet, Crystal 

violet ; đang chờ kết quả kiểm nghiệm. 

Tổ chức thẩm định và cấp 142 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón, 

thuốc BVTV. Cấp 01 giấy xác nhận kiến thức về ATTP. 

Thường xuyên theo dõi t nh h nh sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, phân bón 

trên địa bàn tỉnh. 

VIII. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền h nh Tây Ninh tổ chức 03 chuyên mục: Công 

tác phòng cháy, chữa cháy r ng mùa khô năm 2019 – 2020; Công tác quản lý vật tư nông 

nghiệp, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu quả mời gọi đầu tư,  quản lý khai 

thác công tr nh cấp nước sạch nông thôn và 01 tọa đàm: Các giải pháp phòng, chống bệnh 

Dịch tả heo Châu Phi. 

Phối hợp với Đài Phát thanh các huyện tổ chức tuyên truyền 01 lần và thường xuyên 

tuyên truyền đến người dân và các công chức, viên chức trong đơn vị về các nội dung về 

công tác quản lý bảo vệ r ng,... 

IX. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ 
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Công tác cải cách hành chính được Lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong 

tháng, Sở đã tiếp nhận xử lý 1.370 văn bản đến và ban hành 567 văn bản (tăng 220 văn bản 

đến và 82 văn bản đi so với tháng trước . 

- Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Sở đang rà soát để tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố lại danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Nông 

nghiệp và PTNT thực hiện trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành. Trong 

tháng, tính đến ngày 09/4/2020, Sở đã tiếp nhận 106 hồ sơ TTHC (giảm 95 hồ sơ so với 

tháng trước , trong đó đã giải quyết: 71 hồ sơ (đúng hạn: 71, quá hạn: 0 , đang giải quyết: 

35 hồ sơ.  

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Đăng Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh và lấy ý kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ban hành 

Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển r ng tỉnh Tây Ninh; ban hành 

Đề án và tr nh UBND tỉnh quyết định chuyển giao Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Lò Gò - 

Xa Mát và tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm. 

- Về công tác cán bộ: Tiếp nhận và phân công: 01 công chức (CC ; cử tham gia Lớp 

Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính: 03 công chức, viên chức (CCVC ; tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2019; nâng bậc lương trước thời hạn năm 

2020: 24 CCVC; nâng bậc lương thường xuyên: 02 CC; thâm niên vượt khung: 04 CCVC; 

thâm niên nghề: 01 CC; thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 06 tháng cuối năm 2020: 05 CC; Phát 

động các phong trào thi đua năm 2020: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển h nh tiên tiến, mô h nh mới, nhân tố 

mới năm 2020; thực hiện quy tr nh xem xét kỷ luật về công tác quản lý, bảo vệ r ng tại 

Khu r ng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2011-2012 (01 CC ; ban hành Kế hoạch định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác năm 2020. 

- Về công tác dân vận chính quyền: Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển 

khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; đặc biệt là Chương 

tr nh phối hợp số 21-CTr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 28/12/2016 của Ban Dân vận Tỉnh 

ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận, giai đoạn 2016 – 2021. 

X. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm đƣợc 

Các cây trồng ngắn ngày vụ Đông xuân 2019 – 2020 sắp thu hoạch xong, tình hình 

dịch bệnh trên cây trồng ở mức nhiễm nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất. Chăn nuôi 

phát triển ổn định, đàn heo tiếp tục phát triển khá mạnh. 

Hoàn thành đợt tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi và bệnh 

động vật khác; triển khai Kế hoạch tiêm phòng gia súc đợt 1 đúng tiến độ góp phần tích cực 

vào công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Công tác quản lý bảo vệ r ng, quản lý lâm sản được thực hiện tốt. 

Công tác thủy lợi được tập trung thực hiện trong giai đoạn mùa khô đảm bảo cung 

cấp đủ nước phục vụ sản xuất bằng cách điều tiết nước tưới hợp lý, thực hiện các biện pháp 

tiết kiệm trên toàn hệ thống. Các công tr nh cấp nước sạch nông thôn được kịp thời nâng 

cấp, sửa chữa, đảm bảo việc vận hành cung cấp nước liên tục, ổn định, chất lượng, đáp ứng 

yêu cầu sử dụng nước của người dân trong thời gian thực hiện các giải pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Quản lý nhà nước chuyên ngành có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công 

tác thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp, việc sử dụng chất cấm trong 

chăn nuôi, chất lượng nông lâm thủy sản,… đúng kế hoạch đề ra; kịp thời theo phản ánh của 

người dân; phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực ngành phụ trách. Công 
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tác giám sát chữ đường được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, chủ động, đảm bảo khách 

quan. 

2. Những mặt khó khăn, tồn tại 

Tình h nh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến t nh h nh sản 

xuất, công tác xuống giống vụ Hè thu chậm so với tiến độ, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó 

khăn về xuất khẩu và giá nông sản không ổn định gây thiệt hại cho nông dân. 

Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản chưa được đẩy mạnh, nhất là trên lúa sản xuất 

theo tiêu chuẩn VietGAP; tiến độ triển khai thực hiện các mô h nh khuyến nông còn chậm. 

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

việc triển khai một số chương tr nh, kế hoạch gặp khó khăn như công tác bình tuyển đực 

giống, gieo tinh nhân tạo bò, nghiệm thu bò đậu thai, tiêm phòng... đồng thời, công tác tổ 

chức tiêm phòng trên gia cầm chưa được triển khai trong khi nguy cơ xảy ra bệnh cúm trên 

gia cầm là rất cao. 

T nh trạng phá r ng, hủy hoại r ng, lấn chiếm đất r ng, t nh trạng vi phạm lâm luật 

còn xảy ra; Triển khai thực hiện các tồn tại trên đất lâm nghiệp theo Quyết định số 

1573/QĐ-UBND và Quyết định số 223/QĐ-UBND; đề án phát triển r ng sản xuất; kế 

hoạch rà soát 03 loại r ng triển khai chậm; t nh trạng mua bán, vận chuyển và khai thác lâm 

sản trái phép vẫn còn xảy ra, chưa có biện pháp xử lý, ngăn chặn triệt để; số lượng cơ sở tin 

báo còn ít và hiệu quả tin báo chưa cao. 

Mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy r ng được quan tâm và thực hiện quyết liệt 

nhưng t nh trạng cháy r ng vẫn diễn ra; đa số các vụ cháy r ng được nhận định là do một số 

phần tử vi phạm trộm cắp lâm sản bị xử lý cố t nh đốt phá hoại. 

Việc triển khai thi công các dự án trong kế hoạch năm 2020, nhất là dự án Tưới tiêu 

khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông chưa đạt tiến độ do công tác giải phóng bàn giao mặt 

bằng của các huyện còn chậm, nhất là địa bàn huyện Tân Châu, Châu Thành.  

 

Phần III 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁNG 5/2020 

 

I. NÔNG NGHIỆP 

Tiếp tục theo dõi t nh h nh sinh trưởng, phát triển của các cây trồng xuống giống vụ 

Hè Thu 2019 – 2020; t nh h nh sâu bệnh gây hại cây trồng chủ lực ở địa phương; Tiếp tục 
thu thập mẫu loài sâu hại mới, bệnh hại chưa rõ tác nhân để giám định và xây dựng biện 

pháp phòng tr  thích hợp t ng đối tượng. 

Theo dõi tình h nh côn trùng vào hệ thống bẫy đèn, nhất là rầy nâu làm cơ sở chỉ đạo 

sản xuất vụ lúa Hè thu 2020; Nắm bắt diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

Triển khai Kế hoạch hỗ trợ sản xuất cây ăn quả thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn t  năm 2020-2025; Đề án sản xuất rau, sơ chế và tiêu 

thụ rau an toàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc 

lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2020 ngay sau khi được phê duyệt. 

Phối hợp triển khai thực hiện Chương tr nh ”Cùng nông dân bảo vệ môi trường” do 

Cục Bảo vệ thực vật tổ chức và hỗ trợ địa phương thu gom, xử lý bao b  thuốc BVTV sau 

sử dụng đợt 1/2020. 

Quản lý chặt chẽ về phân bón, giống cây trồng, hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin các 

chính sách của nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt... và tiếp tục thực hiện chính sách về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa trong nông nghiệp.  

Tiếp tục thành lập các THT, TLK đối với các hộ đăng ký sản xuất lúa VietGAP; hỗ 

trợ các HTX xây dựng kế hoạch sản xuất lúa giống, thiết kế và in ấn bao b  sản phẩm; thực 
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hiện đấu thầu mua giống, phân bón, vật tư nông nghiệp cho các mô h nh khuyến nông năm 

2020. 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt và Kế 

hoạch quản lý heo, bò đực giống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Thẩm định các dự 

án: chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; liên kết chuỗi chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản của các 

huyện. 

Đẩy mạnh công tác tiêm phòng bổ sung đối với các đàn nuôi mới, gia súc, gia cầm 

giống; Giám sát công tác tiêu độc sát trùng tại các cơ sở chăn nuôi, khu giết mổ tập trung; 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 

1/2020. 

Giám sát chặt chẽ t nh h nh dịch bệnh trên địa bàn và hướng dẫn người chăn nuôi 

thực hiện các biện pháp an toàn sinh học nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát lan rộng; 

tiếp tục thực hiện thẩm định, tái thẩm định và lấy mẫu tại các cơ sở giết mổ, cơ sở chăn 

nuôi; đăng ký xây dựng cơ sở ATDB và triển khai công tác xây dựng cơ sở chăn nuôi 

VietGAHP. 

II. LÂM NGHIỆP  

Tiếp tục tổ chức lực lượng trực, tuần tra, canh phòng đảm bảo công tác PCCCR; đẩy 

mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phá r ng, 

vận chuyển, mua bán lâm sản và động vật hoang dã trái pháp luật. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các nội dung liên quan đến quy định của 

Nhà nước về bảo vệ và phát triển r ng, chú trọng những khu vực có người dân sống và sản 

xuất nông nghiệp ven r ng. 

Tiếp tục rà soát những diện tích đất quy hoạch trồng r ng để đưa vào thiết kế trồng 

r ng đúng quy hoạch, đạt kế hoạch đề ra; đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để phục vụ 

cho công tác trồng r ng và chăm sóc r ng trồng năm 2020.  

Đẩy mạnh công tác triển khai các công đoạn chăm sóc r ng theo quy định; thực hiện 

nghiêm các quy định về bảo vệ r ng, khoanh nuôi, tái sinh tự nhiên, thực hiện các công 

tr nh lâm sinh theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các sai phạm tồn tại trên đất 

lâm nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả mạng 

lưới tin báo; ngăn chặn hành vi phá r ng, lấn chiếm đất r ng, khai thác r ng trái phép, trộm 

lậu lâm sản và phòng cháy, chữa cháy r ng. 

Triển khai kế hoạch thu, chi DVMTR năm 2020 khi được UBND tỉnh phê duyệt; rà 

soát, bổ sung các đơn vị sử dụng DVMT r ng, tổ chức kiểm tra các diện tích r ng trồng 

thay thế. 

Đẩy nhanh tiến độ và thực hiện quyết liệt Quyết định số 1573/QĐ-UBND và Quyết 

định số 223/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án quản lý, phát 

triển r ng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2035. 

III. THỦY LỢI – NƢỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN – 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1. Thủy lợi 

Tr nh UBND tỉnh: Ban hành Quyết định quy định về giao quản lý, khai thác và bảo 

vệ công tr nh thủy lợi, suối, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra 

công tác tưới, tiêu vụ Đông xuân năm 2019-2020. 

Tiếp tục theo dõi công tác xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công tr nh thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

2. Nƣớc sạch và VSMTNT 
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Theo dõi nội dung chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước Khu dân cư 

cầu Sài Gòn 2; Triển khai thực hiện lấy mẫu nước Cập nhật Bộ chỉ số theo dõi đánh giá 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Đảm bảo khả năng v a vận hành, cấp nước ổn 

định v a phòng chống dịch bệnh đang diễn ra; Cho ý kiến về việc xây dựng nhà máy nước 

huyện: Tân Biên, Tân Châu.  

Xây dựng kế hoạch Thanh tra công tác hợp đồng tưới, tiêu năm 2020. 

3. Lĩnh vực quản lý xây dựng công trình 

Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp năm 2019, dự án khởi công 

mới năm 2020 (dự án Tưới tiêu phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, Phát triển hạ tầng phục vụ 

chuyển đổi cây trồng huyện: Tân Biên, Dương Minh Châu và Gò Dầu, kênh tiêu: Hội 

Thành; Hội Thạnh; Tân Phú Tân Hưng... . 

 Thẩm định điều chỉnh các gói thầu số 7,8,9,10,12,13,19,20 dự án: Tưới tiêu phía 

Tây sông Vàm Cỏ Đông; Nạo vét Kênh tiêu Phước Hội – Bến Đ nh; 02 dự án thiết kế cơ sở 

trang trại chăn nuôi heo theo mô h nh trại lạnh khép kín, của Công ty TNHH Chăn nuôi 

Cường Thịnh Phát; Công ty TNHH Chăn nuôi Quang Minh Phát. 

IV. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

Tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo Tổng kết công tác PCTT năm 2019, nhiệm vụ trọng 

tâm 2020. Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố vỡ hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

Về quản lý Quỹ PCTT: Tr nh UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTT tỉnh Tây Ninh; Tổng hợp, xác định danh sách 

doanh nghiệp đóng Quỹ PCTT năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

V. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, CHẾ BIẾN 

Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2030; Góp ý Dự thảo Chương tr nh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021-2025; Tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đối với các khu đất công 

thu hồi t  các công ty nông nghiệp. 

 VI. CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Tr nh UBND tỉnh: Ban hành Đề án Chương tr nh mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2019-2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương tr nh giai đoạn 2021-

2025 và năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương tr nh MTQG xây dựng NTM trên địa 

bàn tại Quyết định số 2746/QĐ-UBND. 

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Góp ý 

dự thảo tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. 

VII. CÔNG TÁC THANH TRA; QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG VẬT TƢ NÔNG 

NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định. 

 Kết thúc thanh tra trực tiếp tại các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, 

thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh; xây dựng Báo cáo đoàn thanh tra và Kết luận thanh tra theo 

quy định. 

Kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị đối với Đoàn thanh tra (Thanh tra tỉnh chủ tr , 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện  việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu r ng phòng hộ Dầu Tiếng (Quyết định số 

43/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh). 
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 Xây dựng Kế hoạch giám sát ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

năm 2020 (lĩnh vực chăn nuôi, thú y  và kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ, các cơ sở chăn 

nuôi. 

 Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với THT, HTX và hộ sản xuất rau, củ, quả, 

nấm trên địa bàn tỉnh. 

 Triển khai thực hiện kiểm tra về điều kiện kinh doanh chấp hành quy định pháp luật 

đối với cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc BVTV . 

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

phân bón, thuốc BVTV và ATTP đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

VIII. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Tiếp tục rà soát để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố lại danh mục TTHC và 

công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định hiện 

hành; Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm; 

Hoàn chỉnh Đề án và xin chủ trương UBND tỉnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở 

giai đoạn 2; trình Chủ tịch UBDN tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

66/2014/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển r ng tỉnh Tây Ninh; Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển r ng tỉnh Tây Ninh; Quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển r ng tỉnh Tây 

Ninh; điều chỉnh, ban hành lại Quy chế làm việc của Sở; Tiến hành kiểm tra công vụ năm 

2020 tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch đã ban hành; Xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên năm 2020; Tổ chức phỏng vấn, sát hạch xét tuyển viên 

chức đợt 2 năm 2019. 

Trên đây là báo cáo t nh h nh hoạt động tháng 4 năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp 

tháng 5 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT./. 

  

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC                 

- Như trên; 

- Sở KHĐT, Cục Thống kê; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cty TNHH MTV KTTL TN, VQG LG-XM; 

- BQL Khu du lịch QG Núi Bà Đen; 

- BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành NNPTNT; 

- Đảng ủy, Công đoàn ngành, BGĐ Sở; 

- Phòng KT TP, phòng NN và PTNT các huyện; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, P. KHTC. 
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