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 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2018 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai 
các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn cụ thể như sau: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê 
duyệt danh sách hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ 
tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020. Tổng hợp danh sách 
các trí thức trẻ làm việc tại các HTX gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND 
tỉnh quyết định. 1  

 Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho 
cây trồng, vật nuôi; kiểm tra giám sát dịch trên từng địa bàn; tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với các ngành chức năng tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua 
biên giới vào địa bàn của tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, truy quét 
tuần rừng, ngăn chặn việc khai thác, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép và tăng 
cường các biện pháp PCCCR. Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu 
tư các dự án, chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định. 
Chỉ đạo kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình sửa chữa khắc phục hậu quả hạn 
hán trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn. Ban hành hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ 
mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Lạng Sơn năm 2018; Kế hoạch Kiểm tra Dự án sản suất rau an toàn gắn với tiêu thụ 
sản phẩm huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Tổ chức thành công Hội nghị tiếp 
xúc cử tri theo chuyên đề (lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt và Luật Chăn 
nuôi) tại Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp 

2.1. Về lĩnh vực Nông nghiệp 

2.1.1. Lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật 

*) Trồng trọt: Thực hiện gieo trồng vụ xuân 2018, đến ngày 07/5/2018 ước 
đạt 44.800 ha, đạt 84.56% KH. Trong đó: Lúa gieo cấy 15.210 ha, bằng 95,8% so 

                                         
1 Văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị Hướng dẫn công tác thanh quyết toán kinh phí thực hiện thí điểm mô hình 

đưa tri thức trẻ về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020; Báo 
cáo đánh tình hình thực hiện quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
Báo cáo Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tờ trình phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 
nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 
quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo kết quả rà soát xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2016; Báo cáo Kết quả rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với các xã về đích năm 2018;   
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với cùng kỳ, hiện nay đang tập trung giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ; Cây ngô 
Xuân đang giai đoạn 6-10 lá, tổng diện tích gieo trồng 14.756 ha, bằng 91,1% so 
với cùng kỳ; Rau các loại diện tích gieo trồng 5.130 ha tăng 2,2% so với cùng kỳ; 
Thuốc lá xuân đạt 2.022 ha, bằng 83% so với cùng kỳ; Thạch đen: 1.220 ha. 

*) Bảo vệ thực vật: Các địa phương cơ bản gieo trồng xong các cây trồng vụ 
Xuân, tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Trong tháng có mưa rào rải rác 
thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển. Một số loại sâu, bệnh hại chính trên 
cây trồng như: ốc bươu vàng, bệnh vàng lá nghẹt rễ trên cây lúa xuân; sâu gai trên 
cây ngô xuân; rệp, bệnh đốm lá trên cây thuốc lá; sâu róm trên cây thông có diện 
tích nhiễm tăng so với cùng kỳ nhưng đã được các các huyện, thành phố chủ động 
kiểm soát, không gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây trồng. 

 *) Cung ứng giống, vật tư nông nghiệp: Ước đến ngày 7/5/2018  đã cung ứng 
được 299,107 tấn giống các loại (trong đó giống lúa các loại 226,993 tấn, ngô các loại 
72,114 tấn); Các loại phân bón như: Đạm, Ure, Lân, kali... nhập về khoảng 15.500 
tấn, trong đó đã cung ứng được 13.000 tấn phân bón các loại (Đạm + Ure khoảng 
4.200 tấn, NPK khoảng 8.450 tấn, Kali khoảng 350 tấn). Giá giao động trên thị 
trường: Đạm, Ure khoảng 7.200-7.400đ/kg, NPK tổng hợp khoảng 3.200-4.500đ/kg; 
Kali khoảng 7.500đ/kg. Cơ bản nguồn giống, vật tư phân bón đảm bảo đủ về số 
lượng, chất lượng phục vụ sản xuất trên địa bàn. 

2.1.2. Lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản 

*) Chăn nuôi: Đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển ổn định. Tổng đàn 
trâu, bò có khoảng 156.067 con. Tổng đàn lợn có khoảng 354.347 con. Giá lợn thịt 
hơi trong tháng ổn định, không có sự giao động lớn so với tháng trước: Lợn siêu 
nạc từ 35-38 nghìn đồng/kg; lợn lai từ 30-35 nghìn đồng/kg; lợn đen bản địa từ 40-
55 nghìn đồng/kg. Tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 4.795.131con. Đàn gia cầm tăng 
do người chăn nuôi tái đàn trở lại. Tổng đàn chó hiện có khoảng 126.692 con. 

*)Thú y: Tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cơ bản 
ổn định, không xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tổ chức tiêm phòng được 
80.308 lượt con 2. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, 
kiểm tra vệ sinh thú y 3; Tiếp nhận và tiêu hủy 11 vụ trong đó: Gà con giống: 3.720 
con; Vịt con giống 9.063 con; Chim bồ câu: 27 kg; Nầm lợn: 1.250 kg. 

                                         
2 Trong đó: Tiêm phòng trâu, bò: được 13.210 lượt con. (Trong đó tiêm phòng vắc xin LMLM: 8.391 lượt con;  Tụ 

huyết trùng: 3.508 lượt con, Tiên mao trùng: 732 lượt con, Tẩy giun sán: 579 lượt con) Tiêm phòng lợn: được 11.789 
lượt con, (trong đó tiêm phòng dịch tả: 8.404 lượt con, tụ huyết trùng: 1.607 lượt con, phó thương hàn: 901 lượt 
con, lép tô: 877 lượt con) Tiêm phòng gia cầm: được 53.483 lượt con, (trong đó: Newcastle: 29.068 lượt con và tụ 
huyết trùng: 24.415 lượt con) Tiêm phòng chó mèo: được 1.826 lượt con, (trong đó tiêm phòng vắc xin dại: 1.498 
lượt con, ca rê: 94 lượt con, tiêm vắc xin 5-7 bệnh: 234 lượt con) 

3 Kiểm soát lưu thông động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn tỉnh: được 175 chuyến: Lợn thịt: 394 con; Lợn 
con: 1.806 con; Dê: 350 con, Gia cầm thịt: 93.801 con; Trâu: 1.531 con; Bò: 375 con, Lông vịt: 19.000 kg; Nội tạng: 
7.200 kg; Móng giò lợn: 47.590 kg. Kiểm dịch vận chuyển xuất tỉnh: có 20 chuyến: Da heo khô dạng tấm: 31.985 
kg;  Lợn con:  21 ngày tuổi: 970 con; Lợn nái thải: 02 con; Cá lăng 370 con; cá bỗng 11.000 con. Kiểm dịch và 
tiêm phòng chợ: được 11.728 con, trong đó: lợn: 3.603 con; gia cầm: 8.125 con. Kiểm soát giết mổ: được 12.702 
con, trong đó: Trâu bò: 177 con, lợn: 7.618 con, gia cầm: 4.907 con 
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Triển khai lấy mẫu giám sát theo chương trình của Cục Thú y nhằm phát 
hiện vi rút cúm gia cầm tại các chợ (Lộc Bình, Đồng Đăng, Na Sầm, Giếng Vuông, 
Khu tiêu hủy) trên địa bàn tỉnh. 4 

 *) Thủy sản: Tiếp tục theo dõi chăm sóc các ao ương cá hương, cá giống. Bón 
thuốc, phòng chữa bệnh cá hương, cá giống theo định kỳ và tuyên truyền kỹ thuật 
cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản. 

2.1.3. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao KHKT 

Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn thực hiện 01 chuyên mục 
khuyến nông phát trên sóng LSTV với nội dung: Kỹ thuật nuôi giun quế phát sóng 
vào ngày 21/4/2018 

Trong tháng tổ chức được 108 cuộc tập huấn với 4.167 lượt người tham dự, 
cấp phát được 1.029 bộ tài liệu. Với một số nội dung: phát triển chăn nuôi Trâu, 
Bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa; Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sau bệnh trên 
các loại cây trồng vụ Xuân như ớt, bí xanh, dưa hấu…; Ứng dụng phân viên nén 
nhả chậm cho ngô, lúa; Kỹ thuật trồng Thông, Bạch đàn; Nuôi ong lấy mật…  

Tiếp tục chỉ đạo theo dõi, kiểm tra giám sát, đôn đốc các hộ dân tham gia 
mô hình tích cực, chủ động chăm sóc cây trồng theo hướng dẫn5. 

2.1.4. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Tổ chức tập huấn về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực 
phẩm nông lâm sản và thủy sản năm 2018 được 03 lớp (02 lớp tập huấn Thông tư 
51, 01 lớp tập huấn Thông tư 45) tại huyện Chi Lăng, với 125 học viên tham gia; 
Phát 1.000 tờ rơi. 

Lấy mẫu kiểm tra, giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại các cửa hàng 
rau an toàn của các hợp tác xã được 11 mẫu rau, kết quả 11/11 mẫu đều âm tính. 
Lấy 10 mẫu nước tiểu Lợn tại huyện Chi Lăng để test thử nhanh salbutamol trong 
chăn nuôi; kết quả 10/10 mẫu âm tính. 

2.2. Lĩnh vực phát triển lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng 

2.2.1. Phát triển lâm nghiệp 

Tổng diện tích trồng rừng tính đến 9/5/2018 là 2.889,4 ha đạt 32,1 % KH, 
trong đó: trồng rừng tập trung 1.387,6 ha là rừng sản xuất (Công ty, doanh nghiệp 
205,0 ha; vốn vay theo Quyết định 39: 20,0 ha; nhân dân tự trồng 1.162,6 ha); trồng cây 
phân tán 1.501,8 ha (trong đó: Vốn tỉnh 532,0 ha; vốn ngân sách huyện 252,6 ha; nhân 
dân tự trồng: 433,5 ha; Tết trồng cây 283,7 ha). 

                                         
4 Trong tháng đã lấy được 30 mẫu Swabs gộp hầu họng và 05 mẫu Swabs gộp môi trường gửi xét nghiệm. Hiện 

chưa có KQ trả lời. 
5 MH vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với quy mô 205 con. đã khảo sát, lựa chọn địa 

điểm, hộ tham gia thực hiện tại xã Vạn Linh và Bằng Mạc huyện Chi Lăng. MH thâm canh cây hồng Bảo Lâm tại xã 
Hòa Cư, huyện Cao Lộc và cây quýt xã Kim Đồng huyện Tràng Định với diện tích mỗi cây là 4 ha. Các hộ tham gia 
được hỗ trợ thuốc BVTV, phân bón qua lá và phân bón NPK, tổ chức tập huấn và cấp phát vật tư cho các hộ.MH sản 
xuất Quýt theo VietGAP quy mô 60ha tại huyện Bắc Sơn; MH vỗ béo trâu thịt trong nông hộ quy mô 80 con tại 
huyện Văn Lãng đang lựa chọn địa điểm, chọn hộ, đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ.MH trồng thâm canh cây Ba 
kích với diện tích 0,36ha; Mô hình thâm canh lúa Nhật với diện tích 10ha tại xã Tú Đoạn phát triển bình thường... 
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Trồng cây ăn quả được 48,3 ha (lũy kế: 137,4 ha) đạt 31,2% KH. Diện tích 
rừng được bảo vệ: 7,460 ha; diện tích khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được 60,0 ha. 
Kết quả thực hiện khoanh nuôi có trồng bổ sung (lũy kế) được 562,0 ha6 

Giống cây lâm nghiệp: trong tháng sản xuất được 3.185.000 cây, (lũy kế: 
18.900.000 cây con các loại). Kiểm tra giám sát việc thực hiện chuỗi hành trình về quản 
lý giống, chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp. Rà soát, tổng hợp cây giống thực hiện 
chương trình trồng cây phân tán ngân sách tỉnh, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung. 

2.2.2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR 

Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL về quản lý, bảo 
vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho các chủ 
rừng và nhân dân.Tuyên truyền thông qua báo, đài và các phương tiện thông tin đại 
chúng: 01 cuộc; Tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị, cuộc họp: 148 cuộc, với 
tổng số lượt người tham gia: 7.986 lượt người 7; Tuyên truyền lưu động 18 lần8. 

Thường xuyên duy trì chế độ trực, gác lửa rừng tại các xã trọng điểm, theo 
dõi cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh; đôn đốc UBND các xã, 
phường, thị trấn và các chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án QLBVR và 
PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Từ ngày 9/4-17/4/2018, trên địa bàn tỉnh xảy 
ra 03 vụ cháy rừng 9, tổng diện tích thiệt hại 9,2 ha, số người huy động tham gia 
chữa cháy rừng: 70 lượt người 10  

Trong tháng, khối lượng khai thác gỗ rừng trồng tập trung: 5.150,1 m3. 
(Trong đó: Gỗ rừng trồng tập trung: 5.086,3 m3; Cây phân tán: 63,8 m3). Khối 
lượng khai thác nhựa Thông: 49 Tấn.  Khối lượng khai thác Củi: 24,1 Ste 11. 

Phối hợp với UBND các huyện tiến hành kiểm tra, tuần rừng: 184 cuộc; quá 
trình kiểm tra không phát hiện trường hợp vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng; 
Lũy kế: 313 cuộc. Kiểm tra thực hiện quy ước, hương ước thôn bản: 187 thôn bản; 
Kiểm tra hoạt động của tổ đội quần chúng bảo vệ rừng: 186 tổ 12. Kiểm tra 129/156 
cơ sở KDCBLS có 03 cơ sở vi phạm. Kiểm tra 30/52 cơ sở gây nuôi ĐVHD không 
có cơ sở nào vi phạm. 

                                         
    6 Trong đó: huyện Bình Gia 430,2 ha; huyện Cao Lộc 75,9 ha và huyện Đình Lập 55,9 ha. 
    7 Tuyên truyền thông qua tại các cuộc họp cấp xã: 02 cuộc, 109 lượt người nghe; Tuyên truyền thông qua tại các cuộc 
họp thôn, bản: 143 cuộc, 6.944 lượt người nghe. Tại các trường học 03 cuộc 933: lượt người nghe. 
   8 Lũy kế: Tuyên truyền thông qua báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng: 01 cuộc; Tổ chức tuyên truyền thông 
qua hội nghị 177 cuộc, với tổng số lượt người nghe: 10.113 (Cấp xã 05 lượt với 267 lượt người nghe; Cấp thôn 169 lượt 
với 8.913 lượt người nghe; tại các trường học 03 lượt với 933 lượt người nghe); Tuyên truyền lưu động 20 lần. 
    9 Đình lập 02 vụ - Vụ 1 xảy ra vào hồi 12h ngày 9/4/2018, đối tượng rừng sản xuất cây thông cấp tuổi I, diện tích thiệt 
hại 4,5 ha, vị trí thôn Po Háng, xã Bính Xá tại lô 8 khoảnh 18 tiểu khu 465; Vụ 02 xảy ra vào hồi 14h ngày 17/4/2018, đối 
tượng rừng sản xuất cây thông cấp tuổi III, diện tích thiệt hại 3,35 ha, vị trí thôn Pắc Coóc, xã Đồng Thắng tại lô 1,3,12,20 
khoảnh 10,11,7,8 tiểu khu 3C; Bình Gia 01 vụ - Xảy ra vào hồi 09h ngày 13/4/2018, đối tượng rừng sản xuất cây Keo hỗn 
giao Bạch đàn trồng năm 2016, diện tích thiệt hại 1,35 ha, vị trí thôn Khuổi Pàn, xã Hoa   Thám tại lô 428 khoảnh 4 tiểu 
khu 105.  

10 Lũy kế: 07 vụ cháy rừng, diện tích rừng thiệt hại 21,91 ha, số người được huy động tham gia dập lửa 284 lượt người  
    11 Lũy kế: Tổng khối lượng gỗ khai thác: 12.658,08 m3 gỗ các loại (Tận dụng, tận thu 36,5 m3  gỗ rừng tự nhiên; 
12.542,88 m3 gỗ rừng trồng; 78,7 m3 gỗ cây phân tán); Nhựa thông: 49 tấn; 70,37 Ste củi. 
    13 Lũy kế: Kiểm tra thực hiện quy ước, hương ước thôn bản: 294 thôn bản; Kiểm tra hoạt động của tổ đội quần chúng 
bảo vệ rừng: 226 tổ  
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Công tác xử lý vi phạm: Lập biên bản: 19 vụ 13 (18 vụ có đương sự; 01 vụ không 
có đương sự). Xử lý vi phạm hành chính: 16 vụ; Tịch Thu: 01 cưa xăng; 16,988 m3 gỗ 
các loại; Tổng thu nộp ngân sách: 97.168.000đ (Trong đó: tiền phạt 89.250.000đ; Tiền 
bán lâm sản phương tiện tịch thu: 7.918.000đ) 14. Không có xử lý hình sự. 

Công tác quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên: Tình trạng khai thác vận chuyển 
lâm sản trong khu rừng diễn ra nhỏ lẻ, lâm sản bị khai thác chủ yếu là đầu mẩu gốc 
rễ nghiến còn xót lại, đốt than, lấy củi làm chất đốt; nhìn chung khu rừng ổn định, 
trong rừng không có các tụ điểm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Cháy 
rừng, lấn chiếm đất rừng không xảy ra. 

2.3. Thủy lợi – Phòng chống thiên tai – xây dựng cơ bản 

2.3.1. Thủy lợi – Phòng chống thiên tai 

Công tác quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi: Chỉ đạo các địa phương 
chủ động thực hiện công tác vận hành, phân phối nước, đảm bảo đủ nước tưới phục 
vụ canh tác vụ Xuân năm 2018; lượng mưa đo được tại các trạm đều cao hơn so với 
cùng kỳ 15. Đảm bảo đủ tưới trong phạm vi công trình. Các đơn vị quản lý khai thác 
công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra an toàn các hồ chứa, điều tiết nước cho hợp 
lý vừa đảm bảo dung tích phòng lũ, đảm bảo dung tích trữ nước phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp, và đảm bảo công an toàn công trình trong mùa mưa bão 2018. 

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tổ chức Tổng kết 
công tác PCTT và TKCN năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự thảo 
Kế hoạch tập huấn lái xuồng, TKCN năm 2018; Kế hoạch kiểm tra công tác PCTT 
và TKCN trên địa bàn các huyện, thành phố. Tham mưa ban hành Kế hoạch tập 
huấn Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng” năm 2018. Tổ chức theo dõi, cập nhật về tình thiên tai, phối hợp với 
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thường xuyên theo rõi tình hình thời tiết để có 
phương án cảnh báo kịp thời.   

2.3.2 Đầu tư xây dựng cơ bản 

Các đơn vị trực thuộc đã làm khá tốt công tác đầu tư xây dựng, triển khai 
thực hiện dự án ngay từ khi có quyết định phân bổ vốn và phê duyệt danh mục đầu 
tư, các trình tự thủ tục, cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng cơ bản đều thực hiện 
đúng quy định của nhà nước, thực hiện theo kế hoạch đề ra. 16 

Hợp phần đền bù tái định cư hồ chứa nước Bản Lải: Ban QLDA đầu tư 
xây dựng thủy lợi 2 đã bàn giao mốc đền bù giải phóng mặt bằng cho Ban QLDA 
Nông nghiệp và PTNT và đơn vị trích đo, Trung tâm phát triển quỹ đất đang tiến hành 

                                         
    13 Hành vi: Phá rừng trái phép: 01 vụ; Mua, bán, cất giữ, kinh doanh, chế biến LS trái quy định NN: 07 vụ; VẬn chuyển 
lâm sản trái pháp luật: 06 vụ: Vi phạm TTHC trong mua, bán, cất giữ lâm sản: 05 vụ 
    14 Lũy kế: Lập biên bản, xử lý hành chính: 56 vụ; Tịch thu 106,615 m3 gỗ các loại. Trong đó: 20,705 m3 gỗ xẻ 
(3,996 m3 gỗ xẻ quý hiếm), 85,910 m3 gỗ tròn (1,431 m3 gỗ tròn quý hiếm); 280 kg than hoa; 4500 kg lâm sản ngoài 
gỗ; 27 con và 74,5 kg động vật hoang dã, 03 chiếc xe máy; 02 cưa xăng; Thu nộp ngân sách: 531.928.000 đ (Trong 
đó: Tiền phạt 447.000.000 đ, Tiền bán lâm sản, phương tiện tịch thu 84.928.000 đ) 
    15 Thành Phố 104,0mm; Thất Khê 86,6mm; Bắc Sơn 146,1mm; Hữu Lũng 31,7mm; Đình Lập 63,4mm. Thời 
điểm cuối tháng 4 mực nước chứa trung bình khoảng 4,2m, đạt trung bình 53% dung tích hồ chứa, một số hồ chứa 
lớn mực nước dao động trên 12- 14m. 

 16 Kế hoạch vốn năm 2018: 410.410 triệu đồng. Lũy kế kết quả thực hiện từ đầu năm đến hết 15/3/2018: 53.736 
triệu đồng, đạt 13,1% KH. Kết quả giải ngân từ đầu năm đến hết 15/3/2018: 31.897 triệu đồng, đạt 7,8% KH 
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kiểm đếm, giải phóng mặt bằng các điểm tái định cư và đấu mối, đường thi công, 
đường điện và lòng hồ. Sở đã chỉ đạo Ban QLDA đôn đốc nhà thầu tư vấn thiết kế 
đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh của công trình để trình phê duyệt và 
triển khai đấu thầu thi công xây dựng. Hiện đang tập trung thực hiện để đẩy nhanh 
tiến độ, triển khai các công việc tiếp theo. 

2.4. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Lãng khảo sát xong 
địa điểm để tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và 
VSMT năm 2018; Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Quan 
tiến hành xem xét ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI. 
Tiếp tục triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 
dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới (WB). 

2.5. Chương trình, dự án phát triển nông thôn 

Tiếp tục hướng dẫn các HTX tổ chức hoạt động; Triển khai thực hiện các nội 
dung theo Đề án nâng cao hiệu quả dịch vụ nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế 
hoạch Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 
2014-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Chương trình hỗ trợ phát triển HTX từ 
nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Tổng hợp các ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND 
tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định một số mức chi hỗ trợ phát triển 
sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông 
và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2018 – 2020; Kế hoạch xây dựng Đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản 
phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Lạng Sơn. 

Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Ổn định 
dân cư, chống di cư tự do cho 03 thôn: Bản Lăm, Thiên Cần và Hợp Đường, thuộc xã 
Liên Sơn, huyện Chi Lăng trình Sở Giao thông vận tải thẩm định. Đôn đốc nhà thầu 
tiếp tục thi công hạng mục hỗ trợ cộng đồng đường vào thôn Khuổi Lầy, xã Mẫu 
Sơn, huyện Lộc Bình.Tiếp tục hướng dẫn UBND xã có hạng mục hỗ trợ cộng đồng 
thuộc Báo cáo đầu tư bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép do bị ảnh hưởng của thiên tai 
năm 2014 triển khai các hạng mục hỗ trợ và hoàn thành thủ tục thanh quyết toán 
theo quy định. 

2.6. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tập huấn, tuyên truyền: cấp phát Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM. 
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới năm 2018.  

Hỗ trợ Phát triển sản xuất: UBND các xã đang tiến hành lập hồ sơ trình thẩm 
định các mô hình (theo hướng dẫn của Sở). Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu 
quả và đang hỗ trợ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất cho 13 mô hình tại các 
huyện Bắc Sơn, Văn Lãng, Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, 
Cao Lộc, Văn Quan, đang hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức triển khai thực hiện mô hình. 
Đối với các dự án rau an toàn tại thành phố Lạng Sơn, dự án rau an toàn huyện Cao 
Lộc, dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản huyện Bình Gia, UBND các huyện và thành 
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phố vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ theo quy 
định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Đối với các công trình khởi công mới hiện nay có 
16/77 công trình đã được khởi công thi công xây dựng đạt trung bình 20% khối 
lượng, 61/77 công trình hiện nay UBND các huyện đang tiến hành triển khai công 
tác lập các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành. 

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tính đến thời điểm 
hiện nay như sau: Bình quân 01 xã đạt 8,65 tiêu chí/xã. 17 

2.7. Công tác Tổ chức cán bộ - Thanh tra - Pháp chế - Văn phòng 

Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu trình Sở Nội vụ theo thẩm quyền trình 
Chủ tịch UBND tỉnh QĐ hợp nhất 03 Trạm (Thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông) 
thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và chuyển về trực thuộc UBND huyện, 
thành phố. Tham mưu xây dựng dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn đối với phòng nông nghiệp và PTNT, phòng kinh tế thành phố và Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện gửi xin ý kiến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc18. 

Công tác thanh tra: Báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham 
nhũng năm 2017 và thực hiện chấm điểm theo bộ chỉ số. Xây dựng báo cáo và kết 
luận thanh tra tại Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, 
tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền. 

Công tác pháp chế: Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai Đề án CCTTHC giai 
đoạn 2017-2020. Chỉ đạo các đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao 
chất lượng trong công tác KSTTHC. Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh 
nghiệp; Tiếp tục Xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Pháp luật và hưởng ứng 
Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ năm. 

Công tác văn phòng và CCTTHC: Tiếp tục tham mưu xử lý văn bản đến của 
cơ quan khi Giám đốc sở đi vắng; tổng hợp báo cáo định kỳ về sản xuất nông lâm 
nghiệp của ngành; trong tháng đã tiếp nhận 975 văn bản đến (lũy kế: 3.573), 288 
văn bản đi (lũy kế: 912). Trình Sở Nội vụ dự thảo Quyết định; Hướng dẫn thực 
hiện cơ chế một cửa đối với cấp huyện và cấp xã trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Duy 
trì, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008. Công tác 
bảo vệ, trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy trong khu vực cơ quan được chú 
trọng, đảm bảo an toàn. Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong công tác 
chuyên môn, đẩy mạnh việc thực hiện DVCTT đối với các TTHC của ngành. Sở 
đã đưa ra 64/113 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện DVCTT19. Ngoài ra thực 
hiện tốt việc quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật theo quy định 
của nhà nước; công tác kế toán... 

                                         
 17 Cụ thể như sau: Số xã đạt 19 tiêu chí có 36/207 xã, chiếm 17,39%; Số xã đạt 15-18 tiêu chí có 02/207 xã, chiếm 
0,97%; Số xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí có 14/207 xã, chiếm 6,76%; Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 14/207 xã, chiếm 
6,76%; Số xã đạt dưới 5 tiêu chí còn 10/207 xã chiếm 4,83%. 

18 QĐ bổ nhiệm lại, giao phụ trách 04 lãnh đạo đơn vị thuộc đơn vị trực thuộc Sở; QĐ điều động 01 công chức kế 
toán; QĐ nghỉ hưu 01 công chức; QĐ cử 07 công chức viên chức đi học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính 
hệ tập trung năm 2018; đăng ký cử 03 công chức, viên chức học quốc phòng an ninh đối tượng 3. QĐ nâng lương 
thường xuyên, thâm niên nghề cho 20 công chức, viên chức; TB nghỉ hưu 02 công chức. 

19  Trong đó: 02/113 TTHC thực hiện cấp độ 4; 26/113 TTHC thực hiện cấp độ 3 còn lại thực hiện ở cấp độ 2 
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Đánh giá chung: Trong tháng thời tiết thuận lợi cho nhân dân gieo trồng các 
loại cây trồng vụ Xuân; công tác điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây 
trồng được thực hiện thường xuyên, liên tục, phòng trừ kịp thời hiệu quả; công tác 
chuẩn bị và cung ứng giống, vật tư đảm bảo cho sản xuất vụ Xuân; công tác chuẩn 
bị giống cây lâm nghiệp, tiến độ trồng rừng mới thực hiện tốt và tăng cao so cùng 
kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc được triển khai quyết liệt; đàn 
vật nuôi phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi (thịt, cá, trứng...) đáp ứng đủ 
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác vệ sinh ATTP được tăng cường đảm bảo 
vệ sinh trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cho nhân dân; Các 
công tác khác như: khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn, 
thủy sản, phòng chống thiên tai được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu cho phục vụ 
sản xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. Tích cực duy trì trữ nước các công trình thủy 
lợi, cơ bản đủ phục vụ cho sản xuất trong phạm vi công trình. Các đơn vị được 
giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án, chương trình triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ theo đúng quy định, các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Toàn 
thể công chức, viên chức, công nhân lao động của đơn vị thực hiện, chấp hành tốt 
các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện và chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, trật tự nội vụ, thực hiện các nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn 
vị; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ 
trọng tâm của các phòng, ban, đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ trong chương trình làm việc 2018 của UBND tỉnh. Triển khai tích 
cực, hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
216/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh và Chương trình số 01/Ctr-
UBND; nhiệm vụ, lộ trình cụ thể theo kế hoạch của Sở ban hành. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh đối với 
các cây ngắn ngày; theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại trên các cây trồng và 
phòng trừ kịp thời hiệu quả, đặc biệt chỉ đạo phòng sâu bệnh trên lúa Xuân như bệnh 
đạo ôn và các loại sâu bệnh gây hại khác. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực trồng trọt, trong đó tập trung quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật trên địa bàn;  

Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; 
tập trung triển khai, đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin đợt I năm 2018; hướng dẫn 
các địa phương tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi, chủ động thực hiện 
các biện pháp phòng chống nắng nóng, vệ sinh phòng bệnh cho đàn gia súc. Giám sát 
chặt chẽ dịch bệnh gia súc, gia cầm, phát hiện sớm, kịp thời và thực hiện đồng bộ các 
biện pháp phòng chống, không để dịch lây lan. Đặc biệt chú trọng phòng chống các 
dịch bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, LMLM gia súc, Dại chó, mèo.  
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Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, các quy trình sản xuất, đưa các cây con giống mới có năng suất, chất lượng 
cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 

3. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, 
phân công cán bộ Kiểm lâm thường xuyên bám địa bàn chủ động tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong công 
tác bảo vệ và PTR, tổ chức lực lượng thường trực PCCCR 24/24;  

Tăng cương công tác tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác, vân 
chuyển, buôn bán, tàng trữ lâm sản trải pháp luật đặc biệt là các địa bàn, tuyến 
đường trọng điểm thu gom, tập kết lâm sản, không để xảy ra điểm nóng, tụ điểm 
phức tạp trên địa bàn. Duy trì thực hiện bảo dưỡng máy móc, thiết bị PCCCR đảm 
bảo sẵn sàng phục vụ công tác PCCCR khi có cháy rừng xảy. Kiểm tra, giám sát 
tình hình khai thác gỗ rừng trồng và cây trồng phân tán của cá nhân và tập thể; 
theo dõi kết quả khai thác lâm sản trên địa bàn. 

Công tác phát triển rừng: Tiếp tục đôn đốc các địa phương, tranh thủ thời tiết 
thuận lợi đẩy nhanh việc trồng rừng theo kế hoạch; 

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc 
xây dựng hồ sơ lâm sinh năm 2018 gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc, hướng 
dẫn chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố triển khai Chương trình trồng cây phân 
tán năm 2018; Kiểm tra, giám sát thực hiện chuỗi hành trình về quản lý giống, chất 
lượng giống cây trồng; Thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. 

4. Thuỷ lợi - Phòng chống thiên tai và TKCN - Xây dựng cơ bản:  

Tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới 
cho sản xuất vụ Đông xuân, đôn đốc đơn vị quản lý khai thác rà soát công tác lập quy 
trình vận hành cho các hồ chứa nước, đồng thời có biện pháp phòng, chống mưa lũ và 
hạn hán có thể xảy ra. Tận dụng các yếu tố thuận lợi của thời  tiết, chủ động tích trữ  
và điều tiết nước tưới phục vụ kịp thời cho sản xuất. 

Hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dông, 
lốc...và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác thường xảy ra vào thời điểm giao 
mùa nhằm giảm thiểu những thiên tai hại do thiên tai gây ra; tổ chức trực ban, cập 
nhật, báo cáo tình hình thiên tai lên cấp trên theo quy định. Tổ chức mua sắm trang 
thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác PCTT năm 2018.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về phòng, 
chống thiên tai-Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh về công tác phòng, 
chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng cơ bản: Trình phê duyệt quyết toán dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ 
Hua Khao huyện Tràng Định và hồ Khuổi Chủ huyện Cao Lộc; công trình Đập 
Khuôn Tùng, huyện Tràng Định; Công trình Sửa chữa mương, hồ Vài Cà xã Gia 
Lộc huyện Chi Lăng. Phối hợp với Trung tâm nước tập trung chỉ đạo thực hiện các 
công trình thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 
dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới; Nghiệm thu công tác khảo sát, lập 
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báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các 
công trình thi công trong năm 2018. 

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện 
công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường-xã 
hội, gói thầu tư vấn thẩm tra FS, báo cáo kế hoạch hành động tái định cư và kết quả 
sàng lọc môi trường xã hội; Trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo 
An toàn đập của dự án. 

5. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
 Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xác 
nhận kiến thức ATTP, thẩm định cấp chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định; 
đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp/hợp tác xã và các cá nhân triển khai 
liên kết hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giám sát nông sản an toàn; Tiếp tục thực hiện kế 
hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018; Xây dựng kế hoạch và tổ 
chức thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và chương trình mục tiêu quốc 
gia năm 2018; Tiếp tục thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND, ngày 
27/02/2018 của UBND tỉnh Về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh doanh nông 
lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban 
đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thực hiện chuyển đổi áp dụng hệ thống Quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 sang áp dụng hệ thống 
Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 . 

6. Nước sạch và VSMTNT 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình thuộc Chương trình “Mở 
rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng 
thế giới. Nghiệm thu công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình thẩm 
định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thi công trong năm 2018. 

7. Các chương trình, dự án 

7.1. Chương trình, dự án phát triển nông thôn 

Lĩnh vực kinh tế hợp tác: Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm mô 
hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX 
giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục các chương trình, mô 
hình phát triển kinh tế tập thế theo Đề án nâng cao hiệu quả dịch vụ nông nghiệp 
tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch Đổi mới và phát triển các hình thức kinh tế 
hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Lĩnh vực bố trí dân cư: Trình xem xét đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí 
đề án bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do và 
khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh lạng sơn giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng 
đến năm 2030. Tổng hợp, trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hạng mục hỗ trợ 
cộng đồng và thời gian thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép do bị ảnh 
hưởng của thiên tai năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Về cơ điện và ngành nghề nông thôn: Triển khai ký hợp đồng với các cơ sở 
có đủ điều kiện tham gia dạy nghề và tổ chức mở lớp dạy nghề. Kiểm tra, giám sát 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hoàn thiện Kế hoạch xây dựng Đề án 



 11 

“Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 
đến năm 2030 của tỉnh Lạng Sơn.  

7.2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Chuẩn bị cho Hội nghị chuyên đề về kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả 
trong xây dựng nông thôn mới năm 2018 do UBND tỉnh tổ chức.Thành lập Đoàn 
kiểm tra của Văn phòng Điều phối kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các 
huyện, thành phố về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các công trình cơ sở hạ tầng, 
phát triển sản xuất. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua xây dựng nông thôn mới; 
Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại các 
xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018. 

Đôn đốc các huyện Bình Gia, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ 
hoàn chỉnh hồ sơ các Dự án phát triển sản xuất tổng thể trình phê duyệt để thực hiện. 
Đôn đốc các chủ đầu tư triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã phấn đấu 
về đích năm 2018, các xã đặc biệt khó khăn tỉnh chỉ đạo điểm và các xã dưới 05 tiêu 
chí đã được phân bổ nguồn vốn năm 2018. 

8. Các nhiệm vụ khác 

Thực hiện bàn giao các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khi có Quyết định 
hợp nhất 03 Trạm (Thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông) thành trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp và chuyển về trực thuộc UBND huyện, thành phố. Phối hợp với 
ngành chức năng tham mưu ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
đối với phòng nông nghiệp và PTNT, phòng kinh tế thành phố và Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp cấp huyện. 

Triển khai thực hiện việc kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh 
tra năm 2018. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, đôn đốc 
thanh tra Chi cục Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục QLCL NLTS thanh tra, 
kiểm tra theo kế hoạch năm 2018. 

Tập trung chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường 
quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, đảm bảo công tác an ninh trật tự 
tại đơn vị. Ngoài một số nhiệm vụ trọng tâm trên, các phòng, đơn vị tiếp tục bám 
sát chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2018 của 
Sở và các nhiệm vụ phát sinh để tham mưu thực hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2018 của ngành. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 
6 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn./. 
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