
     UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:           /QĐ-SNN                          Bình Định, ngày     tháng 02 năm 2021 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021  

ngành Nông nghiệp và PTNT   

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 
 

 Căn cứ Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh 

Bình Định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở.  

 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Sở, Trưởng các phòng 

chuyên môn của Sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
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KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021  

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SNN ngày       tháng 02 năm 2021 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) 

   
 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 

của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định năm 2021 theo các mục tiêu, 

nhiệm vụ đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 

19/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Kế 

hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 

06/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 

12/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Chương trình công tác 

trọng tâm năm 2021. 

 II. MỤC TIÊU 

 Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) nông, lâm nghiệp và thủy 

sản bình quân năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010) đạt từ 3,2%-3,4%.  

1. Về trồng trọt: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 670.000 tấn; trong 

đó: sản lượng lúa 620.400 tấn và ngô 49.600 tấn. 

 2. Về chăn nuôi: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 195.000 tấn; trong đó thịt 

lợn: 125.000 tấn. 

 3. Về lâm nghiệp: Trồng rừng tập trung 8.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng         

56,5%.   

4. Về thủy sản: Sản lượng khai thác 250.000 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy 

sản 14.000 tấn, trong đó tôm nuôi 12.000 tấn. 

5. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Có 06 xã công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 

2021 là 82 xã/112 xã, đạt tỷ lệ 73,2%. Có 06 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao và huyện Phù Cát công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

1. Lĩnh vực trồng trọt và BVTV 
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- Xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa trong điều kiện 

nắng hạn, trong đó ưu tiên các cây trồng chuyển đổi như: ngô, lạc, rau các loại, 

vừng. Phối hợp với các địa phương đánh giá, cân đối lại nguồn nước các hồ ch a, 

xác định cụ thể khả năng cấp nước tưới để xây dựng kế hoạch tưới cho các vụ 

trong năm và hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây trồng trong điều kiện nắng 

hạn. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đồng bộ các giải pháp k  thuật trong điều kiện 

nắng hạn, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, khoa 

học theo quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI); sử dụng hiệu quả các nguồn nước 

để phục vụ cho sản xuất. 

 - Tiếp tục phối hợp với các địa phương mở rộng các chuỗi liên kết, như: lúa 

giống; bưởi ở Hoài Ân; lạc ở Phù Cát, Phù M ; ngô ngọt ở Tây Sơn; đinh lăng ở 

Phù Cát, Tây Sơn; ngô sinh khối ở Phù M . Duy trì khoảng 150 cánh đồng mẫu 

lớn sản xuất cây lúa, diện tích thực hiện khoảng 7.500 ha; trong đó các doanh 

nghiệp liên kết với các HTX nông nghiệp thực hiện sản xuất 50 cánh đồng mẫu 

lớn liên kết sản xuất lúa giống, diện tích trên 2.500 ha. 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học k  thuật 

đến người nông dân, chú trọng khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

mùa vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiến tiến, mô hình sản xuất 

trồng trọt  ng dụng công nghệ cao. Trong năm 2021, dự kiến xây dựng 10 mô 

hình, với 26 điểm trình diễn cho 05 nhóm mô hình, gồm: (1) Mô hình chuyển đổi 

cây trồng cạn trên các chân đất: lúa, màu, mía nhằm nâng cao giá trị sản xuất; (2) 

mô hình liên kết sản xuất theo liên kết chuỗi; (3) mô hình chuyển giao  ng dụng 

tiến bộ k  thuật, quản lý tổng hợp trên cây trồng; (4) mô hình sản xuất nông 

nghiệp theo hướng VietGAP, hữu cơ, an toàn; (5) mô hình  ng dụng công nghệ 

cao vào sản xuất. 

 2. Lĩnh vực chăn nuôi và thú y 

- Xây dựng Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; Quy định vùng nuôi chim yến trên 

địa bàn tỉnh Bình Định và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu 

vực không được phép chăn nuôi. 

- Triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021 theo Kế 

hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh; tăng cường quản lý tái 

đàn vật nuôi, trong đó chú trọng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm gia 

cầm, lở mồm long móng gia súc, dịch tả lợn Châu Phi, lợn tai xanh…  

- Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái đàn lợn; phát triển chăn nuôi theo 

quy mô trang trại, duy trì chăn nuôi nông hộ theo hướng hữu cơ và chuyên môn 

hóa; tiếp tục mở rộng chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt 

VietGAP, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, chăn nuôi theo hướng 

công nghệ cao. Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trong gia cầm 

(trọng tâm là tăng gà lông màu), trong đó tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình 

Chương trình gà đồi nhằm phát huy thế mạnh giống gà địa phương, nâng cao giá 
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trị sản phẩm gà của tỉnh. Xây dựng Đề án phát triển Khu chăn nuôi Nhơn Tân 

thành Vùng chăn nuôi công nghệ cao. 

- Thúc đẩy liên kết, hợp tác chăn nuôi, xây dựng các chuỗi liên kết sản 

xuất, tiêu thụ thịt lợn và thịt bò chất lượng cao của tỉnh. Khuyến khích các doanh 

nghiệp tăng cường liên kết với người chăn nuôi, giúp ổn định đầu ra sản phẩm.  

- Phát triển sản xuất con giống chất lượng cao và nâng cao chất lượng đàn 

giống vật nuôi của tỉnh. Xây dựng các mô hình chăn nuôi  ng dựng tiến bộ k  

thuật để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả chăn nuôi. Năm 2021, xây dựng 

04 mô hình, với 08 điểm trình diễn cho 03 nhóm mô hình: (1) Mô hình nuôi thâm 

canh bò thịt chất lượng cao kết hợp trồng cỏ; (2) mô hình chăn nuôi gà thả vườn 

theo hướng đặc sản; (3) mô hình cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

- Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển chăn 

nuôi, gồm: (1) Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết 

định số 51/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh; trong đó ưu tiên 

phát triển chăn nuôi trang trại tập trung gắn với cơ sở giết mổ, chế biến công 

nghiệp và xử lý tốt môi trường, phòng chống dịch bệnh; kêu gọi đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến sản phẩm chăn nuôi. (2) Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi 

bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025 theo 

Quyết định 86/2020/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh. 

 3. Lĩnh vực lâm nghiệp  

- Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng, 

phá rừng, khai thác gỗ trái phép; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lâm 

sản đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.  

 - Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, thực hiện tốt bảo 

vệ và phát triển rừng, duy trì và tăng độ che phủ rừng; nâng cao năng suất, chất 

lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng. 

- Tiếp tục thực hiện xây dựng Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh 

Bình Định; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2021. 

- Xây dựng đề xuất Dự án “Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy ch ng chỉ 

rừng tại Việt Nam” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đ c (theo đề nghị của Ban 

Quản lý các dự án Lâm nghiệp Trung ương).  

- Tiếp tục hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Phương án quản lý 

rừng bền vững theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với các Ban quản lý rừng phòng 

hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Kế hoạch “Trồng một tỷ cây xanh 

giai đoạn 2021-2025” của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh đưa ra ngoài 03 loại rừng đối với diện tích quy 

hoạch đất lâm nghiệp nhưng thực tế không có rừng để phục vụ cho công tác phát 

triển kinh tế-xã hội của tỉnh (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 
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7532/UBND-KT ngày 09/11/2020 về việc phối hợp triển khai lập quy hoạch lâm 

nghiệp quốc gia và Thông báo số 253/TB-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

tỉnh). 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khoán bảo vệ rừng 121.250 ha, khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên 177,8 ha, trồng rừng 8.000 ha, chăm sóc rừng 

19.750 ha, khai thác 600.000 tấn/năm. 

- Tiếp tục triển khai trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp ch ng chỉ rừng theo Đề 

án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến năn 2035. Năm 2021, diện tích rừng được cấp mới ch ng chỉ quản lý 

rừng bền vững (FSC) khoảng 3.000 ha. 

4. Lĩnh vực thủy sản  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chống khai thác 

thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) theo chỉ đạo 

của Trung ương và UBND tỉnh. 

- Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản và thực hiện hiệu quả 

Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm. Tiếp tục đa dạng hóa đối 

tượng và phương th c nuôi trồng thủy sản với cơ cấu diện tích và sản lượng phù 

hợp từng vùng trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, đẩy mạnh nuôi biển. Kiểm soát 

chặt chẽ và khống chế tốt dịch bệnh trên tôm, kịp thời cảnh báo để hạn chế rủi ro. 

Giảm dần khai thác thủy sản ven bờ, đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ gắn liền 

với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; nâng cao hiệu quả khai thác và giảm 

tổn thất sau thu hoạch; nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống dịch vụ hậu cần 

nghề cá; hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững, hiệu quả, hài hòa với các 

quy định về kiểm soát thủy sản theo thông lệ quốc tế.  

- Triển khai nuôi tôm  ng dụng công nghệ cao tại Khu Nông nghiệp  ng 

dụng công nghệ cao tại xã M  Thành, huyện Phù M ; trong đó, hoàn thành việc 

xây dựng và đưa vào vận hành Khu nuôi tôm  ng dụng công nghệ cao với diện 

tích 116,34 ha; lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án Khu Nông 

nghiệp  ng dụng công nghệ cao phát triển tôm với diện tích 406 ha; kêu gọi 

doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Khu Nông nghiệp  ng dụng công nghệ cao của 

tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án chuỗi liên kết khai thác, tiêu thụ 

cá ngừ đại dương. 

- Thực hiện Dự án điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản ở vùng biển ven 

bờ, vùng lộng của tỉnh phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá theo 

Luật Thủy sản 2017. 

- Xây dựng các mô hình khuyến nông lĩnh vực thủy sản, gồm: xây dựng 05 

mô hình, với 07 điểm trình diễn, cho 03 nhóm mô hình: (1) Mô hình phát triển ổn 

định và nâng cao hiệu quả kinh tế nuôi các loài thủy sản nước lợ; (2) mô hình 

nuôi các loài thủy đặc sản nước ngọt gắn với tiêu thụ sản phẩm; (3) mô hình  ng 

dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến trong bảo quản các sản phẩm trên tàu cá. 

5. Lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai  
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- Xây dựng Đề án Giải pháp về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 

vùng phía Bắc huyện Phù M  và Đề án Quản lý hạn tỉnh Bình Định. 

- Tiếp tục triển khai hoàn thành công tác bàn giao các công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh theo quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại 

Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các chính sách lĩnh vực thủy lợi, gồm: (1) Chính sách 

hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Quyết 

định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh; (2) Chính sách hỗ 

trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025 theo 

Quyết định số 85/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh. 

- Xây dựng Quy định nội dung chi và m c chi Qu  Phòng chống thiên tai 

của tỉnh. Xây dựng phương án  ng phó thiên tai cấp tỉnh theo cấp độ rủi ro trên 

địa bàn. 

6. Lĩnh vực nông thôn mới và phát triển nông thôn 

- Triển khai thực hiện kế hoạch công nhận huyện Phù Cát đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2021; kế hoạch 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 06 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

- Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm; năm 2021 dự kiến 

có khoảng 30 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

năm 2021: có 10 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và 50% hợp tác xã nông 

nghiệp hoạt động hiệu quả. 

- Phối hợp hỗ trợ các làng nghề, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp xây 

dựng và nhân rộng mô hình sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống theo 

hướng hiện đại, có s c cạnh tranh cao. Năm 2021, có 09 làng nghề được công 

nhận đạt tiêu chí làng nghề, làng nghề truyền thống theo Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. 

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng các dự án liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của 

UBND tỉnh; năm 2021, trình UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm. 

7. Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Chương trình, Kế 

hoạch hành động về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, gồm: Chỉ thị số 17/CT-

TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Quyết định số 

184/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành 

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 

2021; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh. 
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- Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung  ng thực phẩm an toàn, tổ ch c sản 

xuất theo hướng tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, áp dụng các hệ thống quản 

lý chất lượng tiên tiến, tăng cường sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu 

cơ. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp, vận động sản xuất kinh doanh nông 

sản an toàn, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm (chú trọng các sản phẩm đặc 

trưng của tỉnh).  

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm về 

điều kiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Năm 2021, tỷ 

lệ cơ sở vi phạm điều kiện về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản giảm 10% so với năm 2020. 

8. Lĩnh vực khác 

- Xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2021-2025. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp  ng dụng 

công nghệ cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 

(Chi tiết có Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo) 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Sở căn c  nhiệm vụ được phân 

công tại Kế hoạch này tổ ch c triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, 

kế hoạch của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021. 

2. Định kỳ ngày 16 hàng tháng báo cáo Sở tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ được phân công tại Kế hoạch này (thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng của 

đơn vị gửi Sở); trong đó nêu rõ: nội dung hoàn thành, chưa hoàn thành và nguyên 

nhân để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. 

3. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị được phân công tại Kế 

hoạch này, tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo 

đúng quy định./. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Đào Văn Hùng 
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PHỤ LỤC: 
 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày       tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

1 Lĩnh vực trồng trọt và BVTV     

1.1 

Xây dựng Chính sách hỗ trợ chuyển đổi 

cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh 

Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

- Phòng KHTH Sở, các 

đơn vị liên quan thuộc 

Sở.  

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế), 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp  cấp 

huyện. 

Tháng 3/2021 

Dự thảo Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây 

trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh 

1.2 
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa 

Chi cục Trồng 

trọt và BVTV 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT (Kinh tế), Trung 

tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp  cấp huyện 

Tháng 

10/2021 

Diện tích chuyển đổi cây trồng cạn trên đất 

lúa năm 2021 trên 2.000 ha 

1.3 
Xây dựng các mô hình khuyến nông lĩnh 

vực trồng trọt năm 2021 

Trung tâm 

Khuyến nông 

- Các đơn vị liên quan 

của Sở. 

-  Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế), 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp  cấp 

huyện. 

Tháng 

12/2021 

Xây dựng 10 mô hình, với 26 điểm trình 

diễn cho 05 nhóm mô hình, gồm: (1) Mô 

hình chuyển đổi cây trồng cạn trên các 

chân đất: lúa, màu, mía nhằm nâng cao giá 

trị sản xuất; (2) mô hình liên kết sản xuất 

theo liên kết chuỗi; (3) mô hình chuyển 

giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, quản lý 

tổng hợp trên cây trồng; (4) mô hình sản 

xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, 

hữu cơ, an toàn; (5) mô hình ứng dụng 

công nghệ cao vào sản xuất. 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

2 Lĩnh vực chăn nuôi và thú ý     

2.1 

Xây dựng Quy định khu vực thuộc nội 

thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi; Quy 

định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 

Bình Định và chính sách hỗ trợ khi di dời 

cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi. 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

- Phòng KHTH Sở, các 

đơn vị liên quan của 

Sở. 

- Các Sở: Tư pháp, Tài 

nguyên và Môi trường, 

Tài chính. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế), 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp cấp huyện 

và các đơn vị liên quan. 

Tháng 3/2021 
Hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh, 

trình HĐND tỉnh xem xét thông qua 

2.2 

Đẩy mạnh phát triển tăng tỷ trọng gia 

cầm (trọng tâm là tăng gà lông màu)  

 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

- Trung tâm Giống 

Nông nghiệp, Trung 

tâm Khuyến nông.  

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế), 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp cấp huyện 

và các đơn vị liên quan. 

Tháng 3/2021 
Hoàn thiện báo cáo đề xuất tiếp tục phát 

triển Chương trình gà đồi  

2.3 

Tiếp tục mở rộng chăn nuôi áp dụng quy 

trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, 

đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh 

học, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT (Kinh tế), Trung 

tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp cấp huyện và 

các đơn vị liên quan 

Tháng 3-

10/2021 

Xây dựng 10 trang trại chăn nuôi an toàn 

dịch bệnh; VietGAP 

2.4 

Xây dựng Đề án phát triển Khu chăn nuôi 

Nhơn Tân thành Vùng chăn nuôi công 

nghệ cao. 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

- Phòng KHTH Sở, 

Trung tâm Quy hoạch 

NNNT. 

- Các Sở: Tài chính, 

Tài nguyên và MT. 

-UBND thị xã An Nhơn. 

Tháng 

12/2021 

Hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt. 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

 

 

 

2.5 

Triển khai thực hiện Quyết định số 

51/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về 

chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 

2021 - 2025 

Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

- Sở Tài chính. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế), 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp cấp huyện 

và các đơn vị liên quan. 

Tháng 7/2021 
Xây dựng từ 01-02 cơ sở giết mổ động vật 

tập trung 

2.6 
Xây dựng các mô hình khuyến nông lĩnh 

vực chăn nuôi năm 2021 

Trung tâm 

Khuyến nông 

- Các đơn vị liên quan 

của Sở. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế), 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp cấp huyện 

Tháng 

12/2021 

Xây dựng 04 mô hình, với 08 điểm trình 

diễn cho 03 nhóm mô hình: (1) Mô hình 

nuôi thâm canh bò thịt chất lượng cao kết 

hợp trồng cỏ; (2) mô hình chăn nuôi gà thả 

vườn theo hướng đặc sản; (3) mô hình cơ 

sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

2.7 

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng 

cao trong nông hộ tỉnh Bình Định, giai 

đoạn 2021-2025 theo Quyết định 

86/2020/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 

năm 2020. 

Trung tâm 

Giống Nông 

nghiệp 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT (Kinh tế), Trung 

tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp 

Cả năm 2021 

Số bò phối: 103.990 con, trong đó: nhóm 

Zebu: 26.600 con, BBB: 48.990 con, Red 

Angus: 28.400 con. 

3 Lĩnh vực lâm nghiệp     

3.1 
Xây dựng khung giá các loại rừng trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

Trung tâm Quy 

hoạch Nông 

nghiệp NT 

Chi cục Kiểm lâm Tháng 3/2021 
Báo cáo UBND tỉnh kết quả Khung giá 

rừng trên địa bàn tỉnh  

3.2 

Xây dựng đề xuất Dự án Quản lý rừng 

bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Bình 

Định 

Chi cục  

Kiểm lâm 

Các Cty TNHH lâm 

nghiệp:Quy Nhơn, Hà 

Thanh, Sông Kôn 

Tháng 3/2021 Báo cáo Dự án  

3.3 
Xây dựng Phương án Quản lý rừng bền 

vững  

Các Ban Quản 

lý rừng phòng 

hộ, đặc dụng 

Chi cục Kiểm lâm 
Tháng 

12/2021 

Quyết định phê duyệt Phương án của 

UBND tỉnh 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

3.4 

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 

Kế hoạch trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 

2021-2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

Chi cục  

Kiểm lâm 

- Các Sở: Tài chính, 

Tài nguyên và MT. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế) cấp 

huyện 

Tháng 3/2021 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch của 

UBND tỉnh 

3.5 Rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng 
Chi cục  

Kiểm lâm 

- Các Sở: Tài nguyên 

và Môi trường, Tài 

chính. 

-Trung tâm Quy hoạch 

NNNT. 

- UBND cấp huyện 

Tháng 

12/2021 
Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh 

3.6 
Công tác bảo vệ và phát triển, sử dụng 

rừng  

Chi cục  

Kiểm lâm 

- UBND cấp huyện và 

các BQL rừng phòng 

hộ 

- Các Công ty Lâm 

nghiệp 

Cả năm 2021 

- Về bảo vệ rừng, PCCCR: giảm 50% về 

số vụ, 50% về diện tích, so với năm 2020; 

nâng độ che phủ rừng lên 56,5%. 

- Năm 2021, khoán bảo vệ rừng 

121.250ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

rừng tự nhiên 177,8 ha; trồng rừng 

8.000ha; chăm sóc rừng 19.750 ha; khai 

thác 600.000 tấn/năm. 

- Diện tích rừng được cấp mới chứng chỉ 

quản lý rừng bền vững (FSC) năm 2021 là 

3.000 ha. 

4 Lĩnh vực thủy sản     

4.1 

Triển khai thực thi luật Thủy sản năm 

2017 và các giải pháp chống khai thác bất 

hợp pháp không khai báo và không theo 

quy định (IUU) 

Chi cục  

Thủy sản 

- Các Sở, ngành liên 

quan của tỉnh. 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố ven biển 

Cả năm 2021 
Không có tàu cá vi phạm vùng biển nước 

ngoài bị bắt giữ. 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

4.2 

Triển khai nuôi tôm ứng dụng công nghệ 

cao tại Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC 

xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 

Chi cục  

Thủy sản 

- Các Sở, ngành liên 

quan của tỉnh. 

- UBND huyện Phù 

Mỹ; UBND xã Mỹ 

Thành và các doanh 

nghiệp liên quan 

Cả năm 2021 

- Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào 

vận hành Khu nuôi tôm UDCNC, với diện 

tích 116,34 ha. 

- Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2000 dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao cấp tỉnh phát triển tôm với 

diện tích 406 ha. 

- Kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư 

vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao. 

4.3 

Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án 

chuỗi liên kết khai thác, tiêu thụ cá ngừ 

đại dương 

 

Chi cục 

 Thủy sản 

-Trung tâm Quy hoạch 

NNNT. 

-Công ty TNHH Thực 

phẩm Mãi Tín. 

- Phòng Kinh tế thị xã 

Hoài Nhơn và 30 chủ 

tàu cá ký hợp đồng. 

Quý 2/2021 
Xây dựng Dự án chuỗi liên kết khai thác, 

tiêu thụ cá ngừ đại dương 

 

Cả năm 2021 
Theo dõi thực hiện chuỗi liên kết khai 

thác, tiêu thụ cá ngừ đại dương giữa Công 

ty TNHH Thực phẩm Mãi Tín với 30 chủ 

tàu cá. 

4.4 

Thực hiện Dự án điều tra, đánh giá nguồn 

lợi thuỷ sản ở vùng biển ven bờ, vùng 

lộng của tỉnh phục vụ công tác bảo vệ 

nguồn lợi và quản lý nghề cá theo Luật 

Thủy sản 2017 

Chi cục 

 Thủy sản 

Đơn vị tư vấn, UBND 

các xã, phường ven 

biển 

Quý 1/2021 
Xây dựng, phê duyệt đề cương và dự toán 

kinh phí dự án. 

Năm 

2021-2022 

Phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức điều tra, 

khảo sát thực địa theo các nội dung dự án 

4.5 
Xây dựng các mô hình khuyến nông lĩnh 

vực thủy sản năm 2021 

Trung tâm 

Khuyến nông 

- Các đơn vị liên quan 

của  Sở. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế), 

Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp cấp huyện 

 

 

Tháng 

12/2021 

Xây dựng 05 mô hình, với 07 điểm trình 

diễn, cho 03 nhóm mô hình: (1) Mô hình 

phát triển ổn định và nâng cao hiệu quả 

kinh tế nuôi các loài thủy sản nước lợ; (2) 

mô hình nuôi các loài thủy đặc sản nước 

ngọt gắn với tiêu thụ sản phẩm; (3) mô 

hình ứng dụng các thiết bị công nghệ tiên 

tiến trong bảo quản các sản phẩm trên tàu 

cá 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

5 
Lĩnh vực thủy lợi và phòng chống 

thiên tai  
    

5.1 

Xây dựng Đề án Giải pháp về nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng 

phía Bắc huyện Phù Mỹ 

Chi cục  

Thủy lợi 

- Các Phòng của Sở:  

KHTH, Quản lý xây 

dựng công trình. 

 - Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện Phù 

Mỹ.  

-Công ty TNHH Khai 

thác công trình thủy 

lợi. 

- Đơn vị tư vấn. 

31/12/2021 
Quyết định phê duyệt Đề án của UBND 

tỉnh 

5.2 
Xây dựng Đề án Quản lý hạn tỉnh Bình 

Định 

Chi cục 

Thủy lợi 

- Các Phòng của Sở:  

KHTH, Quản lý xây 

dựng công trình. 

 - Phòng Nông nghiệp 

và PTNT/Kinh tế cấp 

huyện.  

-Công ty TNHH Khai 

thác công trình thủy 

lợi. 

- Đơn vị tư vấn. 

31/12/2022 
Quyết định phê duyệt Đề án của UBND 

tỉnh 

5.3 

Tiếp tục triển khai hoàn thành công tác 

bàn giao các công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh theo quy định phân cấp quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi tại Quyết 

định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020 của UBND tỉnh. 

Chi cục 

Thủy lợi 

- Phòng Quản lý xây 

dựng công trình Sở. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT/Kinh tế cấp 

huyện. 

- Công ty TNHH Khai 

thác công trình thủy lợi  

31/12/2021 
Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về 

giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

5.4 

Triển khai thực hiện chính sách thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước (theo Quyết định số 

44/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định mức hỗ 

trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh) 

Chi cục 

Thủy lợi 

- Các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và ĐT. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT/Kinh tế cấp 

huyện. 

-Công ty TNHH Khai 

thác công trình thủy 

lợi. 

-Các Hợp tác xã NN 

Cả năm 2021 

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Kế 

hoạch triển khai thực hiện chính sách thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước 

5.5 

Triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ 

kiên cố hóa kênh mương, kênh mương 

nội đồng giai đoạn 2021-2025 (theo 

Quyết định số 85/2020/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành 

Quy định chính sách hỗ trợ kiên cố hóa 

kênh mương, kênh mương nội đồng giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh) 

Chi cục 

Thủy lợi 

- Các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và ĐT. 

-Văn phòng điều phối 

XDNTM, Phòng Quản 

lý xây dựng công trình 

Sở; 

 - Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế) cấp 

huyện 

Cả năm 2021 

Quyết định phê duyệt kế hoạch kiên cố 

hóa kênh mương, kênh mương nội đồng 

năm 2021 của UBND tỉnh 

5.6 
Xây dựng Quy định nội dung chi và mức 

chi Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh 

Chi cục 

Thủy lợi 

- Sở Tài chính. 

- Phòng KHTH Sở. 
31/08/2021 

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Quy 

định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng 

chống thiên tai tỉnh 

5.7 

Xây dựng Phương án ứng phó thiên tai 

cấp tỉnh theo cấp độ rủi ro trên địa bàn 

tỉnh 

Chi cục 

Thủy lợi 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Kinh tế cấp 

huyện 

31/12/2021 Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh  

6 
Lĩnh vực nông thôn mới và phát triển 

nông thôn 
    

6.1 
Thực hiện kế hoạch huyện Phù Cát đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021 

-UBND huyện 

Phù Cát. 

- Văn phòng 

điều phối 

XDNTM tỉnh 

Các sở, ngành liên 

quan của tỉnh 

 

Quý IV/2021 

Hoàn thành hồ sơ thẩm tra cấp tỉnh trình 

Trung ương xem xét thẩm định và công 

nhận huyện Phù Cát đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2021 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

6.2 

Thực hiện kế hoạch công nhận 06 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2021 và 06 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2021 

- UBND các 

huyện liên quan 

và UBND 6 xã. 

- Văn phòng 

điều phối 

XDNTM tỉnh. 

Các sở, ngành liên 

quan của tỉnh 

 

Quý IV/2021 

Trình UBND tỉnh Quyết định công nhận 

06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 

và 06 công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm 2021 

6.3 

Triển khai thực hiện công nhận các sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 thuộc 

Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm 

- UBND cấp 

huyện có sản 

phẩm tham gia 

- Văn phòng 

điều phối XD 

NTM tỉnh. 

- Các sở, ngành liên 

quan của tỉnh. 

- Các Chủ thể có sản 

phẩm tham gia  

Cả năm 2021 
Có khoảng 30 sản phẩm được công nhận 

đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2021 

6.4 Thành lập mới HTX nông nghiệp 
UBND  

cấp huyện 

- Chi cục Phát triển 

nông thôn; các đơn vị 

liên quan của Sở . 

- Liên minh HTX tỉnh. 

Cả năm 2021 Có 10 HTX NN được thành lập 

6.5 

Công nhận làng nghề đạt tiêu chí làng 

nghề, làng nghề truyền thống theo Nghị 

định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 

của Chính phủ 

Chi cục Phát 

triển nông thôn 

- Các Sở: Tài chính, 

Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Du 

lịch. 

- UBND cấp huyện và 

UBND các xã, phường 

có làng nghề 

Cả năm 

2021 
Có 09 làng nghề được công nhận 

6.6 

Xây dựng các dự án liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 

38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của 

UBND tỉnh 

UBND  

cấp huyện 

- Các Sở: Tài chính, 

Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Khoa 

học và Công nghệ;  

- Chi cục Phát triển 

nông thôn và đơn vị 

liên quan của Sở 

Cả năm 

2021 

Trình UBND tỉnh phê duyệt 04 dự án liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

7 
Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản 
    

7.1 

Đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn, tổ chức sản xuất theo 

hướng tập trung đảm bảo an toàn thực 

phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến, tăng cường sử dụng vật tư 

nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Thực 

hiện tốt các chương trình phối hợp, vận 

động sản xuất kinh doanh nông sản an 

toàn, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm 

(chú trọng các sản phẩm đặc trưng của 

tỉnh).   

Chi cục Quản 

lý chất lượng 

Nông lâm sản 

và Thủy sản 

- Các Chi cục: Trồng 

trọt và BVTV, Chăn 

nuôi và Thú y; Thủy 

sản. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế) cấp 

huyện. 

Cả năm 

2021 

100% sản phẩm nông lâm thủy sản không 

đảm bảo an toàn thực phẩm được truy xuất 

nguồn gốc và xử lý theo quy định. 

7.2 

Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, 

hậu kiểm và xử lý vi phạm về điều kiện 

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản. 

Chi cục Quản 

lý chất lượng 

Nông lâm sản 

và Thủy sản 

- Các Chi cục: Trồng 

trọt và BVTV, Chăn 

nuôi và Thú y; Thủy 

sản. 

- Phòng PC05-Công an 

tỉnh. 

- Phòng Nông nghiệp 

và PTNT (Kinh tế) cấp 

huyện. 

Cả năm 

2021 

Tỷ lệ cơ sở vi phạm điều kiện về quản lý 

chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản giảm 10% so với năm 2020. 

8 Lĩnh vực khác     

8.1 

Xây dựng Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình 

Định giai đoạn 2021-2025. 

Phòng Kế 

hoạch - Tổng 

hợp Sở 

Các đơn vị liên quan 

của Sở 
Tháng 4/2021 

Ban hành Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành  
Kết quả cần đạt được 

8.2 

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-

2025 

- Trung tâm 

Khuyên nông 

- Trung tâm 

Quy hoạch 

NNNT 

- Các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và ĐT, Khoa học 

và CN. 

- Các đơn vị chuyên 

môn liên quan thuộc 

Sở. 

- UBND cấp huyện 

Tháng 6/2021 Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

Giai đoạn 

2021-2025 
Triển khai thực hiện Đề án 

 




