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Bình Thuận, ngày 16 tháng 01 năm 2019

V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi - 2019.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 182/UBND-TH ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về
việc tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Để kịp thời tổng hợp tình hình báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Giám đốc Sở
yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Thường xuyên theo dõi, nắm và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị
số 36-CT/TU ngày 14/01/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019; trong đó, lưu ý việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi,
đảm bảo chính sách, chế độ đối với các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí của
Ngành; các lực lượng quản lý và bảo vệ rừng ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số; Tình hình tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mừng Đảng, mừng Xuân tại đơn
vị. Bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; giữ gìn vệ sinh môi trường, an
ninh trật tự và phân công trực Tết tại đơn vị.
2. Giao Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản chủ trì, phối hợp
với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và báo cáo công tác
quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành.
3. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Chi cục liên quan triển khai
thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương
mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm
2019 trên địa bàn tỉnh.
4. Giao Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật thường xuyên theo dõi và báo
cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và phòng chống sâu bệnh trên cây trồng vụ Đông
Xuân 2018- 2019.
5. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú ý thường xuyên theo dõi và báo cáo tình
hình phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi; Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động
mua bán, vận chuyển, kiểm dịch hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm.
6. Giao Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nước sạch và
VSMTNT và các đơn vị liên quan theo dõi và báo cáo tình hình cấp nước sinh hoạt
cho nhân dân và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

*

7. Giao Chi cục Thủy sản theo dõi và báo cáo tình hình đánh bắt và nuôi trồng
thủy sản, tình hình vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
8. Giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các Ban quản lý rừng, Ban quản lý khu
bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh theo dõi và báo cáo tình hình quản lý bảo vệ
rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Đề nghị các đơn vị nắm chắc tình hình và báo cáo về Sở Nông nghiệp và
PTNT (qua địa chỉ Email: sonlt@snnptnt.binhthuan.gov.vn) chậm nhất vào sáng
ngày 07/02/2019 (mùng 3 Tết) để tổng hợp.
9. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo đúng
nội dung và thời gian quy định.
Lưu ý: Trong báo cáo, đề nghị các đơn vị đánh giá, so sánh cụ thể tình hình so
với Tết Mậu Tuất 2018.
Đề nghị các Phòng và các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Ban GĐ Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.Hiền.
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