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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm,  

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 
 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chính 
phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 
và PTNT đã kịp thời ban hành Hướng dẫn, các Quyết định1 giao chỉ tiêu kế 
hoạch, dự toán và các nhiệm vụ trọng tâm đến các đơn vị trực ngành, chỉ đạo 
các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. 

Các đơn vị đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực 
hiện; phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, 
định hướng2 cho nhân dân về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, phòng chống đói, 
rét cho gia súc, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi cây trồng kịp thời, hiệu 
quả; phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp làm dịch vụ nông, lâm nghiệp, chuẩn bị 
đầy đủ các điều kiện cho sản xuất trên địa bàn. 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh, Sở đã xây 
dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ các cơ quan, phòng ban tham mưu triển khai các 
nhiệm vụ được giao trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn, cụ thể như: Tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban 
hành các Quyết định: 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; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 
31/01/2018 về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 
một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

                                           
1 Quyết định số 452/QĐ-SNN ngày 31/12/2017 về giao dự toán NSNN năm 2018; quyết định số 26/QĐ-SNN 
ngày 09/02/2018 phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của các phòng, ban, đơn 
vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018; Hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 22/01/2018 hướng dẫn triển 
khai các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018. 

2 Văn bản số 38/SNN-TSKTTH ngày 11/01/2018 V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân 2018; văn bản số 
91/SNN-TY ngày 26/01/2018 v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia 
cầm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; văn bản số 103/SNN-TSKTTH ngày 31/01/2018 v/v 
tiếp tục tăng cường phòng, chống đói, rét cho cây trồng , vật nuôi; văn bản số 123/SNN-TSKTTH ngày 
06/02/2018 v/v định hướng cơ cấu giống trong sản xuất vụ xuân 2018; văn bản số 157/SNN-TY ngày 
13/02/2018 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm trước, 
trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; văn bản số 172/SNN-TSKTTH ngày 13/02/2018 V/v tăng cường 
phòng trừ bệnh mốc sương trên cây khoai tây. 
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trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 38/2018/QĐ-
UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành 
kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; tham mưu xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị 
quyết của HĐND tỉnh Quy định một số mức chi cho 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 giảm nghèo ở cấp xã thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, giai đoạn 2018-2020; tham mưu Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy 
định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh; Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 
24/3/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ 
tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri theo 
chuyên đề (lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi).  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo các huyện, thành phố 
triển khai tổng kết 10 năm nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn; sơ kết 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng 
hợp xây dựng dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy trình Ban thường vụ tỉnh ủy.  

2. Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND 
tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của 
Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 
Quyết định số 26/QĐ-SNN ngày 09/02/2018, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ 
đạo điều hành và tổ chức thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và PTNT năm 2018; Sở và các đơn vị, phòng ban thuộc sở đã xây 
dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết 
quả như: 

- Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới tiếp tục được các cấp các ngành tích cực triển khai, các chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tổ chức thực hiện mang lại 
hiệu quả; sản xuất nông nghiệp giữ ổn định, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch 
theo hướng tăng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế; giá trị gia tăng ngành tăng 
so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai toàn diện, 
ưu tiên đẩy mạnh thực hiện tại các xã phấn đấu về đích năm 2018 và 05 xã đặc 
biệt khó khăn tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm; tăng cường đẩy mạnh triển khai xây 
dựng, nhân rộng mô hình sản xuất, hiệu quả, khu dân cư kiểu mẫu; lựa chọn 
triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao tại một số xã; tiếp tục triển khai 
hoàn thiện lại hồ sơ trình phê duyệt đầu tư 03 dự án tổng thể về phát triển sản 
xuất để thực hiện; đẩy mạnh quảng bá xúc tiến tiêu thụ, xây dựng nhãn hiệu sản 
phẩm, đã tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm 
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vụ tổ chức “Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018”; xây dựng kế hoạch kiểm tra dự 
án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm  trên địa bàn thành phố Lạng 
Sơn và huyện Cao Lộc; xây dựng xong dự thảo đề cương Đề án “Chương trình 
quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 
2030 của tỉnh Lạng Sơn, hiện nay đang xin ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành, 
UBND các huyện, thành phố. 

- Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp: 
được quan tâm triển khai thực hiện, tỷ lệ mẫu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất 
bảo quản, hóa chất, kháng sinh, vi sinh, phụ gia trong các loại sản phẩm rau, quả, 
thịt, thủy sản nuôi là 02/131 mẫu được giám sát chiếm 1,52% so với tổng số mẫu 
giám sát 6 tháng đầu năm 2018 (chỉ tiêu theo Quyết định 216/QĐ-UBND ổn định 
ở mức 6%); 6 tháng đầu năm 2018 tiến hành kiểm tra đánh giá, phân loại định kỳ 
và tái kiểm tra được 213 cơ sở (trong đó 32 cơ sở xếp loại A, 159 cơ sở xếp loại B, 
22 cơ sở xếp loại C. Tổ chức sát hạch và cấp giấy xác nhận kiến thức được 120 
người, triển khai thực hiện việc ký cam kết theo Thông tư 51/2014/TT-
BNNPTNT được 997 hộ; tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng an toàn thực 
phẩm: lấy 70 mẫu rau, quả tại khu trưng bày giới thiệu sản phẩm rau chợ Đông 
Kinh, chợ đầu mối Giếng Vuông và các HTX thực hiện test nhanh dư lượng 
thuốc trừ sâu nhóm photphat và Cacbamat, kết quả 02/70 mẫu dương tính với 
nhóm photphat và Cacbamat; lấy 10 mẫu Giò, Chả tại các hộ kinh doanh trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn để kiểm nghiệm (test) nhanh chất cấm Hàn the trong 
chế biến thực phẩm, kết quả có 6/10 mẫu dương tính với chất Hàn The, cơ quan 
chuyên môn đã thông báo tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh yêu cầu có biện 
pháp khắc phục; lấy 69 mẫu nước tiểu lợn trên địa bàn thành phố và các huyện 
để kiểm nghiệm nhanh chất cấm salbutamol trong chăn nuôi, kết quả 69 mẫu âm 
tính. 

- Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết: Phối hợp Sở Nội vụ báo 
cáo UBND tỉnh lựa chọn được 09 tri thức trẻ tốt nghiệp đại học cao đẳng về làm 
việc có thời hạn tại 09 HTX trên địa bàn; ; triển khai hỗ trợ thành lập mới 15 
HTX theo đề nghị của các huyện; triển khai, xây dựng 03 mô hình liên kết sản 
xuất: Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao TBJ3 Nhật Bản, tại HTX NLTM tổng 
hợp Trấn Ninh; Mô hình trồng cây nghệ đen, tại HTX Hữu Lễ, huyện Văn 
Quan; Mô hình trồng chanh leo, tại HTX nông nghiệp Phai Sen, huyện Lộc 
Bình. Đây là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm 
nhằm xây dựng các HTX kiểu mới ngày càng hoạt động hiệu quả hơn. Chỉ đạo 
các huyện đánh giá hoạt động của các HTX trên địa bàn, theo báo cáo đánh giá 
của các huyện, thành phố hiện nay 28/67 HTX hoạt động khá, tốt (chiếm 
41,8%), 33/67 HTX hoạt động trung bình (chiếm 49,3%), 6/67 HTX hoạt động 
yếu (chiếm 8,9%); chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, đánh giá tình hình hoạt 
động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn; chủ động nắm bắt các khó khăn, 
vướng mắc của HTX để hướng dẫn xử lý và đề xuất các cấp, ngành giải quyết tư 
vấn, củng cố, khắc phục những yếu kém của các HTX; xử lý dứt điểm việc giải 
thể 12 HTX hoạt động kém hiệu quả đã ngừng hoạt động (Cao Lộc: 04 HTX); 
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Tràng Định: 02 HTX, Hữu Lũng: 02 HTX; Bình Gia: 02 HTX); Bắc Sơn: 01 
HTX; Văn Lãng; 01 HTX) 

- Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi 
khí hậu; Thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1:  

- Công tác phòng chống thiên tai: Đã tham mưu UBND tỉnh tổng kết công 
tác phòng, chống thiên tai năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 
2018. Tham mưu ban hành các văn bản kiện toàn ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
tỉnh; phân công giao nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN 
tỉnh; Quyết định giao chỉ tiêu thu quỹ PCTT cho các huyện, thành phố và đôn 
đốc thu nộp quỹ; Kế hoạch PCTT và TKCN năm 2018; Kế hoạch kiểm tra công 
tác PCTT và TKCN; Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn năm 2018; 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... 

- Dự án Hồ chứa nước Bản Lải: phối hợp với Ban quản lý đầu tư và xây 
dựng thủy lợi 2 hoàn thành bàn giao mốc đền bù giải phóng mặt bằng cho 2 
huyện Lộc Bình và Đình lập với tổng số 792 mốc; Bàn giao mặt bằng các khu 
khu tái định cư tại huyện Đình Lập, Lộc Bình cho Trung tâm phát triển quỹ đất 
các hyện để kiểm đếm; lập kế hoạch chi tiết điều tra, thống kê số nhân khẩu và 
số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Bản Lải phải di chuyển đến nơi 
ở mới; Phối hợp với đơn vị Tư vấn thiết kế điều chỉnh hạng mục cầu Pò Háng và 
các đoạn bị ngập trên Quốc lộ 31, đo đạc cắm mốc đường biên giải phóng mặt 
bằng theo nội dung công văn số 4078/BNN-XD ngày 30/5/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại huyện Lộc Bình đến nay đã đo đạc, kiểm 
đếm lập phương án bồi thường, hỗ trợ; tuyên truyền, vận động được một số hộ 
dân nhận tiền tạm ứng và di chuyển trước; Triển khai công tác trích đo địa chính 
tại khu vực lòng hồ. Tại huyện Đình Lập đã thông báo thu hồi đất đối với từng 
hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; Ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thu 
hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm lập phương án bồi thường đối với 
khu tái định cư Pò Háng và Nà Loòng; hoàn thành công tác trích đo địa chính 
đối với 2 vị trí xây dựng khu tái định cư. Đến ngày 12/6/2018 đã ứng vốn giải 
phóng mặt bằng cho 2 huyện Lộc Bình và Đình lập với tổng số vốn là 21,2 tỷ 
đồng, giải ngân được 3,7 tỷ đồng cho kinh phí rà phá bom mìn. 

- Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả tham mưu 
thực hiện nhiệm vụ: Sở đã thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm 
tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại một số đơn vị phòng ban 
trong ngành. Qua kiểm tra nhìn chung lãnh đạo, toàn thể cán bộ công chức, viên 
chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT nghiêm túc chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương hành chính; chất lượng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đã có 
chuyển biến tích cực. Tính từ 01/01/2018 đến 07/6/2018 Sở Nông nghiệp và 
PTNT được giao tổng số 79 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 70 nhiệm vụ đúng 
thời hạn, còn 09 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn giao.  

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế: Tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 thành lập Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố trên cơ sở hợp nhất 03 Trạm 
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(Thú y, Bảo vệ thực vật; Khuyến nông) tại các huyện từ trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và PTNT chuyển về trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý, 
hiện nay Sở đang thực hiện việc bàn giao biên chế nhân sự, tài sản, tài chính về 
huyện để ổn định tổ chức đưa trung tâm đi vào hoạt động; trình UBND tỉnh phê 
duyệt phê duyệt Đề án điều chỉnh tin giản biên chế của Sở Nông nghiệp và 
PTNT giai đoạn 2015-2021.   

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên 

2.2.1. Sản xuất, dịch vụ nông nghiệp 

a) Tình hình sản xuất các loại cây trồng nông nghiệp chủ yếu  

Tổng diện tích gieo trồng ước 49,8 nghìn ha, đạt 96% kế hoạch, bằng 
99,4% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 160,2 nghìn 
tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 99% so với cùng kỳ. Cơ cấu cây trồng có sự 
chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế như: khoai 
tây 736,5 ha tăng 6,6%, rau 5.620,0 ha tăng 12,0% so với cùng kỳ...  

b) Chăn nuôi – thủy sản 

- Chăn nuôi có tín hiệu phục hồi và phát triển; đàn bò, gia cầm tăng, đàn 
trâu, lợn giảm nguyên nhân do diện tích chăn thả thu hẹp, lao động nông thôn 
thiếu hụt, giá bán thịt lợn những tháng đầu năm thấp, hiện đang có tín hiệu tăng 
cao là điều kiện khuyến khích người dân tái đàn trong thời gian tới. Đến thời 
điểm hiện nay trên địa bàn ước có 37,7 nghìn con, tăng 1,5% so với cùng kỳ; 
đàn gia cầm ước 4,5 triệu con tăng 18% so cùng kỳ; đàn lợn ước 297,6 nghìn 
con, bằng 89,8% so với cùng kỳ; đàn trâu ước khoảng 114,3 nghìn con đạt 
92,81% so với cùng kỳ. 

- Về thuỷ sản: Diện tích nuôi ước đạt 1.080 ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ, 
sản lượng ước đạt 740 tấn (trong đó khai thác tự nhiên ước đạt 120 tấn) tăng 
5,7% so với cùng kỳ; Sản xuất cá giống ước đạt 12 triệu con đạt 66% kế hoạch, 
tăng 140% so cùng kỳ; phong trào nuôi cá lồng có chiều hướng phát triển, hiện số 
lượng lồng cá 250 lồng đạt 65,7% kế hoạch năm, bằng 78,1% so cùng kỳ. Đối 
tượng nuôi phong phú, môi trường nuôi không bị ô nhiễm và không có dịch 
bệnh xảy ra. 

- Công tác giám sát dịch bệnh và tình hình dịch bệnh trên địa bàn: Sở đã 
chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cán bộ thú y từ tỉnh đến huyện, thú y viên xã phối 
hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
tình hình dịch bệnh gia súc ở các thôn bản, các cơ sở chăn nuôi, đảm bảo phát 
hiện nhanh, chẩn đoán chính xác, báo cáo kịp thời và thực hiện đồng bộ các biện 
pháp phòng chống dịch. Bệnh Lở mồm long móng gia súc: Xảy ra tại 03 huyện 
Đình Lập, Văn Quan, Bình Gia (từ cuối năm 2017 đến đầu tháng 01/2018) với 
tổng số 78 con mắc bệnh, nguyên nhân phát dịch là do đàn bò được hỗ trợ từ 
Quỹ Thiện Tâm. Cơ quan chuyên môn, UBND các huyện đã triển khai các biện 
pháp chữa bệnh đến ngày 10/01/2018 con cuối cùng đã khỏi triệu chứng. Bệnh 
Tụ huyết trùng xảy ra tại thôn Bản Tùm, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập (tháng 
3/2018) tổng số trâu, bò chết là 27 con. 
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- Công tác xử lý động vật và sản phẩm động vật nhập lậu: Thường xuyên 
phối hợp cùng các cơ quan chức năng, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh kiểm 
tra, tiếp nhận và tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn 
gốc, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y lưu thông trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay 
đã tiếp nhận và tiêu hủy 27 vụ, gồm: Vịt thịt sẵn: 48 kg; Gà con giống: 3.720 
con; Vịt con giống 15.363 con; Chim bồ câu: 27 kg; Nầm lợn: 5.330 kg.  

c) Dịch vụ nông nghiệp 

- Vật tư nông nghiệp: Theo tổng hợp báo cáo hiện nay các cửa hàng đại lý 
trên địa bàn toàn tỉnh đã cung ứng được trên 400 tấn giống các loại (trong đó 
giống lúa các loại 305 tấn, ngô các loại 95 tấn); cung ứng được 19.685 tấn phân 
bón các loại. Theo nhận định nguồn giống, vật tư phân bón cơ bản đảm bảo đủ 
về số lượng, chất lượng phục vụ sản xuất trên địa bàn. 

- Về bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thật: Công tác dự tính dự 
báo, điều tra phát hiện dịch hại trên cây trồng đã được cơ quan chuyên môn thực 
hiện thường xuyên, theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình các loại sâu bệnh 
hại cây trồng trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, trên cây trồng nông nghiệp tình 
hình dịch hại ít, các đối tượng dịch hại phát sinh, gây hại có mật độ, tỷ lệ hại 
tương đương cùng kỳ nhưng diện phân bố hẹp, không gây ảnh hưởng đến sinh 
trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng cây trồng; Sở đã chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến, xây dựng kế hoạch phòng trừ. Công tác 
khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật được các 
cơ quan đơn vị triển khai tích cực, hiện nay đã mở được 354 lớp tập huấn kỹ 
thuật với 14.404 lượt người tham dự, cấp phát 5.528 bộ tài liệu. 

2.2.2 Sản xuất lâm nghiệp, hoạt động kiểm lâm 

a) Sản xuất lâm nghiệp, cây ăn quả:  

- Trồng rừng mới: Theo báo cáo của các huyện, thành phố dự ước 6 tháng 
đầu năm 2018 toàn tỉnh thực hiện trồng rừng mới được 6.753,2 ha (trong đó trồng 
rừng tập trung 4.315,6 ha, đạt 71,9% so kế hoạch năm; trồng cây phân tán 
2.437,6ha, đạt 81,3 % so kế hoạch năm) đạt 92,9% so với cùng kỳ; trồng cây ăn 
quả 344,6 ha, đạt 98,5% kế hoạch năm; Chăm sóc rừng 7.250 ha; khoán bảo vệ 
rừng 17.440 ha; khoanh nuôi tái sinh 595 ha.  

- Tình hình sản xuất cây giống lâm nghiệp: Đến nay các vườn ươm trên địa 
bàn tỉnh đã sản xuất được 22,3 triệu cay con các loại, cơ bản đáp ứng đủ cây con phục 
vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh. 

- Khai thác, chế biến lâm sản: Đến nay, trên địa bàn có 162 cơ sở chế biến 
nông lâm sản (88 cơ sở hoạt động thường xuyên; 74 cơ sở hoạt động theo mùa 
vụ). Khai thác lâm sản, toàn tỉnh khai thác 17.757,08 m3 gỗ các loại; khai thác 
nhựa thông ước 1.000 tấn. 

b) Hoạt động kiểm lâm 

- Công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR: Các đơn vị đã 
tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ rừng đến cơ 
sở; đôn đốc, kiểm tra thực hiện các phương án BVR, PCCCR các xã trọng điểm, 
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việc thực hiện hương ước bảo vệ rừng, hoạt động tổ đội BVR thôn bản; Tiếp tục 
bố trí kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã để nắm địa bàn và tham mưu cho 
chính quyền cơ sở xã xây dựng các phương án bảo vệ rừng, PCCCR, tuyên 
truyền, tập huấn nghiệp vụ, các quy định của Nhà nước về QLBVR và xử lý các 
vi phạm tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ 
cháy rừng (giảm 9  vụ so với cùng kỳ năm 2017), diện tích rừng bị thiệt hại là 36,64 
ha (giảm 0,07  ha so với cùng kỳ), số người được huy động tham gia dập lửa 314 
lượt người. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản: Từ đầu năm đến nay, cơ quan 
chuyên môn đã phát hiện, lập biên bản xử lý 72 vụ, trong đó đã xử hình sự 01 
vụ; Tịch thu 120,577 m3 gỗ các loại (trong đó: 25,603 m3 xẻ, 94,974 m3 gỗ 
tròn); 280 kg than hoa; 4.500 kg lâm sản ngoài gỗ; 27 con và 130,1 kg động vật 
hoang dã, 03 chiếc xe máy; 02 cưa xăng; Thu nộp ngân sách: 713.478.000 đồng 

;(Tổ chức 234 cuộc kiểm tra/156 cơ sở Kinh doanh chế biến lâm sản. Kết quả 
kiểm tra: 04 cơ sở KD, CBLS vi phạm.; 60 cuộc kiểm tra/52 cơ sở gây nuôi 
động vật hoang dã.  

Nhìn chung các đơn vị chuyên môn đã chủ động phối hợp với các ngành 
các cấp tiếp tục đẩy mạnh ngăn chặn tình trạng vi phạm khai thác, vận chuyển, 
mua bán lâm sản trái phép, không để xảy ra các điểm nóng, tụ điểm phức tạp 
trên địa bàn. Tuy nhiên do lực lượng Kiểm lâm mỏng, địa bàn rộng, địa hình 
phức tạp nên tại một số địa phương có rừng núi đá, gỗ quí hiếm tình hình vận 
chuyển trái phép lâm sản chưa ngăn chặn triệt để. 

2.2.3. Thuỷ lợi – Xây dựng cơ bản 

 a) Công tác thuỷ lợi 

- Các địa phương đã tích cực ra quân làm thủy lợi, nạo vét kênh mương 
dẫn nước phục vụ sản xuất, toàn tỉnh đã có 202 xã tổ chức ra quân đạt 102% so  
với cùng kỳ, huy động 74.775 công lao động; sửa chữa, kiên cố 6,1 km kênh 
mương; đào, đắp các loại 6.189m3; Nạo vét 712,9 km kênh mương; Phát dọn 
305.694m2 mương; công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi được quan 
tâm, tiến độ triển khai sửa chữa, nâng cấp các công trình nguồn vốn sự nghiệp 
thủy lợi đảm bảo; tổng diện tích ước tưới vụ Đông - Xuân 2017-2018 đạt 27.015 
ha, đạt 100,2% so với cùng kỳ, trong đó Diện tích tưới lúa xuân 15.036 ha, đạt 
93,68% so với cùng kỳ. 

b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn 

Tổng kế hoạch vốn năm 2018 giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 
các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mang tính chất xây dựng cơ 
bản là 410.410 triệu đồng, trong đó: vốn địa phương là 50.538 triệu đồng, vốn 
trung ương là 322.700 triệu đồng, vốn nước ngoài 37.172 triệu đồng. Các đơn vị 
được giao chủ dự án chủ động, tích cực 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 được thực hiện 
đúng quy định của nhà nước. Giá trị khối lượng thực hiện đến 15/6/2018 đạt 
65.856 triệu đồng, ước giải ngân đến 15/6/2018 là 48.997 triệu đồng. 
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2.2.4. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp 
luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh, sơ chế, giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản được quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong 6 
tháng đầu năm đã cấp phát 12.000 tờ rơi về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
chăn nuôi, trồng trọt đến 11 huyện, thành phố để cấp phát đến các hộ sản xuất, 
kinh doanh nông lâm thủy sản và các chợ đầu mối. 

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện tổ chức 16/24 lớp 
tập huấn theo thông tư 45, thông tư 51 và các văn bản mới về ATTP nông lâm 
thủy sản và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ cho 
cán bộ tại các xã, phường, thị trấn, thôn, cán bộ phụ trách nông lâm xã, chủ các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, có 685 người tham gia. 

  2.3. Một số nhiệm vụ, chương trình khác 

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

Tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo toàn diện trên địa bàn 
toàn tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho 12 xã phấn đấu đạt 
chuẩn 2018 và 05 xã điểm đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện bảo đảm 
tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đã tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; 
phân bổ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
năm 2018 đến các huyện, TP; tham mưu UBND ban hành Quyết định số 
933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 ban hành bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham mưu 
UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề phổ biến kinh nghiệm, cách 
làm hay, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới năm 2018; Phân bổ chi tiết 
Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 là 196.400 triệu đồng cho 147 
danh mục công trình cụ thể: phân bổ cho 52 danh mục công trình hoàn thành 
đưa vào sử dụng trước 31/12/2017 là 55.249 triệu đồng; 18 danh mục công trình 
chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2018 với tổng vốn 36.756 triệu đồng; 77 danh 
mục công trình khởi công mới năm 2018 với tổng kinh phí là 104.395 triệu 
đồng, hiện nay có 51/77 công trình khởi công mới đã thi công xây dựng và đạt 
20% khối lượng, các công trình còn lại đang tiến hành lập các thủ tục đầu tư 
theo quy định; triển khai 66 mô hình phát triển sản xuất tại các xã. Tăng cường 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn, vận động, huy động nguồn lực: 6 
tháng BCĐ NTM các huyện đã tổ chức được trên 300 hội nghị tuyên truyền  
lồng ghép về xây dựng nông thôn mới với khoảng 20 nghìn lượt người tham dự; 
huy động, đóng góp bằng tiền 15.000 triệu đồng, 60.000 ngày công lao động, 
hiến trên 15.000m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới… Kết 
quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết định số 
1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 
315/QĐ-UBND của UBND tỉnh tính đến thời điểm hết tháng 5/2018 bình quân 
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01 xã đạt 8,963 tiêu chí. Đối với 12 xã phấn đấu về đích năm 2018 đến nay bình 
quân đạt 11,25 tiêu chí/xã, một số tiêu chí còn nhiều xã chưa đạt như: tiêu chí số 
2 giao thông có 6/12 xã, tiêu chí số 5 về trường học có 10/12 xã, tiêu chí số 6 về 
cơ sở vật chất văn hóa có 9/12 xã, tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông có 
10/12 xã, tiêu chí số 15 y tế có 09/12 xã chưa đạt; tiêu chí số 17 môi trường và 
an toàn thực phẩm có 10/12 xã chưa đạt. 

2.3.2. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:  

Tổ chức thành công Lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch 
và vệ sinh môi trường năm 2018 tại xã Tân Lang, huyện Văn Lãng. Chương 
trình mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả, vốn 
vay Ngân hàng thế giới (WB) hiện nay đã triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn 
khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án, kết quả thực hiện ước đến nay 
đạt 6.823 triệu đồng, chưa thực hiện giải ngân, nguyên nhân do nguồn vốn năm 
2018 chưa được Trung ương chuyển về tài khoản nguồn của Chương trình; Phối 
hợp với các đơn vị Tổ công tác giúp việc thực hiện Chương trình của Sở Giáo 
dục và Đào tạo; Trung tâm Y tế dự phòng tổng hợp tình hình sử dụng nguồn vốn 
năm 2017 của Chương trình báo cáo Ban điều phối Trung ương và cơ quan có 
thẩm quyền của tỉnh về việc xin kéo dài thời gian sử dụng và giải ngân số kinh 
phí được cấp năm 2017. Rà soát các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018 về tiêu chí 
17.1 để tổ chức thực hiện. Tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ 
sinh đến tháng 6 năm 2018 ước đạt 90%. 

2.3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố 
cáo, cải cách thủ tục hành chính 

Công tác thanh tra: Thanh tra Sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra năm 2018; Đã tiến hành thanh hành chính 01 cuộc và đã có kết luận 
thanh tra tại hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định, qua thanh tra nhìn chung đơn vị 
thực hiện tốt các qui định của nhà nước. Hiện tại đang tiến hành thanh tra hành 
chính tại hạt Kiểm lâm huyện Văn Lãng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT được Thanh tra 
chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân khiếu 
nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2007-
2017, kết quả Thanh tra Chính phủ đã kết luận: Nhìn chung Sở Nông nghiệp và 
PTNT đã triển chấp hành tốt các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân 
khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý sử dụng đất đai trong giai 
đoạn 2007-2017, tuy nhiên còn một số tồn tại cần được rút kinh nghiệm khắc 
phục, Sở Nông nghiệp đang tiến hành rút kinh nghiệm và khắc phục; Đối với 
các đơn vị trực thuộc Sở có 03 đơn vị được Thanh tra tỉnh thanh tra việc quản lý, 
sử dụng các nguồn kinh phí được giao (Chi cục Bảo vệ Thực vật;  Chi cục Phát 
triển nông thôn; Trung tâm Thủy sản) tính đến ngày 31/5/2018 Thanh tra tỉnh đã 
có kết luận thanh tra 02 đơn vị, kết luận đã chỉ ra những mặt được, hạn chế, 

                                           
3 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 18/207 xã, chiếm 8,70%; Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 141/207 xã, chiếm 8,12%; Số xã 
đạt dưới 5 tiêu chí còn 10/207 xã chiếm 4,83% 



 10

khuyết điểm của các đơn vị yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục, 
Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các Kết 
luận thanh tra chỉ ra. 

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân: Từ đầu năm 
đến nay không có công dân trực tiếp đến Sở gửi đơn khiếu nại, tố cáo; Thanh tra 
sở tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã trả lại 01 
đơn; chuyển 01 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tham mưu cho 
UBND tỉnh giải quyết chế độ cho các đối tượng nghỉ việc chưa được thanh toán 
chế độ của các Lâm trường có thời gian công tác trước năm 1990 cho 40 trường 
hợp tại các huyện: Văn Quan;Bắc Sơn;Bình Gia; Chi Lăng, với tổng số tiền chi 
trả là 544,3 triệu đồng. 

Cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm, đã công bố 55 TTHC cấp 
tỉnh, 08 TTHC cấp huyện, 03 cấp xã (Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 
19/01/2018 của UBND tỉnh về về công bố Danh mục TTHC Lĩnh vực Lâm 
nghiệp, quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn); thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông: xây dựng và ban hành các Quyết định thực hiện cơ chế 
một cửa đối với 64 TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 
Hướng dẫn ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục 
hành chính của ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được: 
15 TTHC, UBND cấp xã: 05 TTHC; tiếp nhận 200 hồ sơ và trả kết quả 200 hồ 
sơ, trong 6 tháng đầu năm không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ 
chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn 
vị. 

Công tác phòng chống tham nhũng: Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm 
lãnh đạọ, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
coi đây là nhiệm vụ trong tâm của ngành. Trong 6 tháng không có tổ chức, cá 
nhân thuộc Sở có biểu hiện hành vi tham nhũng. 

2.3.4. Công tác tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng: Báo cáo tổng 
kết công tác thi đua khen thưởng Cụm II các cơ quan quản lý chuyên ngành; 
trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng thành tích năm 2017; Tham mưu xây 
dựng Kế hoạch thi đua của Sở năm 2018; Kế hoạch thi đua Cụm II các cơ quan 
quản lý chuyên ngành; Trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 03 địa phương 
có thành tích tiêu biểu trong xây dựng, quảng bá sản phẩm nông nghiệp năm 
2017; đăng ký danh hiệu thi đua 2018; Tổng hợp trình UBND tỉnh, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT khen thưởng các đơn vị cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 
thực hiện Nghị quyết trung ương 7 và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Xây dựng 
Quy chế hoạt động Cụm thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành năm 2018. 
Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động, nâng lương, 
luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo cán bộ theo đúng quy 
định trình tự. 
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3. Đánh giá chung 

 3.1. Những mặt được 

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới 
tiếp tục được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo; Cấp uỷ đảng, chính quyền các 
huyện, thành phố đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất trên địa 
bàn. Tiến độ, kết quả sản xuất vụ đông xuân 2017-2018 cơ bản đạt kế hoạch, cơ 
cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá 
trị kinh tế, một số cây trồng diện tích tăng so với cùng kỳ như: khoai tây 736,5 
ha tăng 6,6%, rau 5.620,0 ha tăng 12,0%....; Tình hình chăn nuôi có tín hiệu 
phục hồi và phát triển, công tác phòng chống rét chủ động hơn, số con gia súc bị 
chết rét, ít hơn nhiều so với những năm trước; Công tác phòng chống dịch bệnh 
trên cây trồng vật nuôi được quan tâm trong 6 tháng trên địa bàn không có dịch 
bệnh xảy ra. 

 - Công tác chỉ đạo của ngành có sự chủ động, tích cực hơn, chất lượng 
tham mưu triển khai các nhiệm vụ có chuyển biến tích cực; Kịp thời ban hành 
Hướng dẫn, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
nông nghiệp, nông thôn năm 2018 đến các đơn vị để tổ chức thực hiện theo 
đúng kế hoạch. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính năm 2018. 

 - Các đơn vị làm dịch vụ cung ứng vật tư phục vụ sản xuất đã chủ động, 
tích cực khai thác các nguồn hàng như phân bón, giống cây trồng nông, lâm 
nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y… các loại vật tư đều cơ bản đảm bảo 
phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ Đông – Xuân. Mức độ đầu tư cho sản xuất 
được người dân quan hơn. 

 - Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực 
phẩm được tăng cường; giám sát, dự tính, dự báo dịch bệnh trên cây trồng vật 
nuôi được quan tâm; công tác quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng thực 
hiện có hiệu quả. 

 3.2. Khó khăn, hạn chế 

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp khô hạn 
đầu mùa đã ảnh hướng đến tiến độ, diện tích gieo trồng một số cây trồng vụ 
Đông – Xuân; Thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông sản gặp khó khăn, nhất 
là khi vào chính vụ, hoặc nông sản được mùa.  

- Công tác kiểm soát giết mổ, Kiểm tra vệ sinh thú y còn gặp nhiều khó 
khăn do Lạng Sơn chưa có cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hiện mới 
chỉ thực hiện kiểm tra trên thân thịt gia súc, gia cầm tại các chợ chưa đáp ứng 
quy trình của công tác kiểm soát giết mổ; Hoạt động buôn bán và vận chuyển 
gia cầm, sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới ngày càng tinh vi và gặp 
nhiều khó khăn. 

- Tình trạng thiếu hụt lao động nông thôn đang có chiều hướng gia tăng 
do đó ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; cơ sở hạ tầng phục vụ 
nhiệm vụ chuyên môn còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI 
NĂM 2018 

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo 

1.1. Công tác tham mưu 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm của UBND tỉnh giao và tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản cụ thể hóa các chủ trương 
của chính phủ, Bộ ngành Trung ương về phát triển nông nghiệp nông thôn trên 
địa bàn kịp thời, hiệu quả. 

- Hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ trong Chương trình 
số 01/CTr-UBND Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018 như Dự 
thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thực hiện một số điều tại 
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

- Tham mưu xây dựng Dự thảo báo cáo và tổ chức hội nghị Tổng kết 10 
năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn; báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp;  

1.2. Công tác lãnh đạo chỉ đạo 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phối hợp chặt chẽ với UBND các 
huyện, Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 
kế hoạch UBND tỉnh giao và thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 216/QĐ-
UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, 
điều hành và tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018; các 
đơn vị, phòng ban trực thuộc sở tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết 
định số 26/QĐ-SNN ngày 09/02/2018, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo 
điều hành và tổ chức thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và PTNT năm 2018 và Kế hoạch số 23/KH/SNN ngày 29/3/2018 Triển 
khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành  và tổ chức thực hiện của Sở 
Nông nghiệp và PTNT năm 2018. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao 
nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

- Các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, bám sát 
cơ sở, chủ động tham mưu cho UBND các cấp về việc điều hành, xử lý kịp thời 
những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

2.1. Sản xuất nông nghiệp 

a) Sản xuất lĩnh vực trồng trọt 

Tập trung chỉ đạo tốt việc chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân; 
chủ động chuẩn bị và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa đảm bảo thời vụ, 
quan tâm tăng diện tích lúa mùa sớm; tăng cường tuyên truyền vận động nhân 
dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ Mùa, tăng diện tích cây vụ đông, 
khuyến khích phát triển các loại cây trồng cho sản phẩm hàng hoá, nâng cao thu 
nhập cho các hộ nông dân. Phát huy, tận dụng tối đa tiềm năng đất đai, gieo 
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trồng hết diện tích canh tác, phấn đấu tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 
310 nghìn tấn.  

Tăng cường công tác dự tính, dự báo, giám sát sâu, bệnh hại đối với các 
loại cây trồng, có kế hoạch ứng phó kip thời nhằm hạn chế, dập tắt các ổ dịch 
bệnh hại khi mới phát sinh, quan tâm chú trọng phòng chống dịch bệnh sâu róm 
hại thông, sâu đo hại hồi, sâu cuốn lá trên lúa.... 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa 
học vào sản xuất tập trung gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá 
trị các sản phẩm chủ lực của từng địa phương, đổi mới nội dung phương thức 
hoạt động khuyến nông; Ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp, Hợp tác xã 
đầu tư sản xuất tập trung theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, 
GlobalGAP), khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; tập trung triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ sản xuất được 
UBND tỉnh lựa chọn chỉ đạo (Dự án phát triển sản xuất rau an toàn tại Cao Lộc 
và Thành phố; dự án lợn nái sinh sản tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia). 

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phối hợp 
tổ chức thành công “Ngày hội quả Na Chi Lăng vào tháng 8/2018”; Phối hợp 
với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh 
biên giới Việt Nam – Trung Quốc dự kiến tháng 8/2018; tổ chức Ngày Văn hóa 
-Du lịch và trưng bày các sản phẩm nông sản đặc sản tại phố đi bộ Nguyễn Huệ 
- Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trong tháng 10/2018; tham gia Hội chợ triển 
lãm Agro Viet 2018. phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, UBND nhân dân các 
huyện thành phố triển khai nhiệm vụ xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm: sản 
phẩm rau của các xã: Tân Liên, Gia Cát thuộc huyện Cao Lộc; sản phẩm Chè, 
huyện Đình Lập; Dê núi, huyện Bắc Sơn; Ngựa Bạch của Xã Hữu Kiên, huyện 
Chi Lăng.... 

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng các loại 
vật tư phục vụ cho sản xuất như kiểm soát chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, 
phân bón, thuốc Bảo vệ Thực vật, thuốc Thú y, Vệ sinh an toàn thực 
phẩm...Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn. 

 b. Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản 

 - Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc ngành, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân 
tán sang chăn nuôi trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình 
thức công nghiệp và bán công nghiệp; khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, 
liên kết, áp dụng quy trình phòng chống dịch, bảo đảm an toàn sinh học; Khuyến 
khích tạo điều kiện doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng công 
nghệ cao, gắn chế biến tiêu thụ sản phẩm. Hoàn thành trình UBND tỉnh ban 
hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả về chính sách chăn nuôi nông hộ để 
khuyến khích phát triển tái đàn. 

- Tăng cường công tác thú y, điều tra phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh 
quyết liệt kịp thời, đặc biệt quan tâm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Cúm 
gia cầm, LMLM, Tai xanh ở lợn không để bùng phát thành dịch trên địa bàn; 
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thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên địa bàn theo kế 
hoạch; Duy trì vệ sinh, tiêu độc khử trùng ở các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm 
bệnh cao như các chợ có buôn bán gia súc, gia cầm, các cơ sở giết mổ, các cơ sở 
chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm dịch, 
kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ nhằm hoàn thành chỉ tiêu, 
quản lý ấn chỉ đúng quy định Nhà nước, ngăn chặn việc nhập lậu và buôn bán 
các loại động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y 
vận chuyển vào địa bàn. Tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch cung ứng vắc xin, 
vật tư thú y bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh.  

 - Nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục chăm sóc cho đàn cá bố mẹ sinh sản nhân 
tạo, sản xuất cá bột; Triển khai mô hình nuôi cá lồng tại các Huyện: Lộc Bình, Văn 
Lãng; Bắc Sơn; Bình gia; Triển khai tập huấn phát triển, nuôi cá lồng năm 2018 tại 
các huyện  Lộc Bình, Văn Lãng; Bắc Sơn, ... triển khai tổ chức thực hiện phương 
án tổ chức sản xuất kinh doanh của Trung tâm Thủy sản Giai đoạn 2018-2020, 
phương hướng thực hiện đến năm 2025. 

2.2. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi 
để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng đầu tư phát triển trồng rừng sản 
xuất; phấn đấu hoàn thành  và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 
2018 là trên 9.000 ha; Tăng cường chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay 
thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác; khuyến khích 
đầu tư công nghệ chế biến, khai thác tận thu các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ đặc 
biệt nhựa thông hoa hồi để nâng giá trị ngành lâm nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa 
nghề rừng, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân và các thành phần kinh tế 
tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát huy khai thác tiềm năng lâm 
sản ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát 
thực hiện chuỗi hành trình về quản lý giống, chất lượng giống cây trồng; đôn đốc 
giám sát việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế của các doanh nghiệp; triển 
khai thu quỹ dịch vụ môi trường rừng. Tổ chức Hội thảo về cây dược liệu dự 
kiến trong tháng 7/2018. 

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng. 
Sắp xếp, tăng cường lực lượng kiểm lâm để đảm bảo tốt vai trò là lực lượng 
nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, vừa tham 
gia thực hiện các nhiệm vụ về giao đất, giao rừng, khuyến lâm, phát triển tài 
nguyên rừng. Triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng cháy chữa cháy 
rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng.  

2.5. Thuỷ lợi, xây dựng cơ bản và công tác phòng chống thiên tai 

 Đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi  
nhằm đảm bảo phục vụ nước tưới cho các loại cây trồng nông nghiệp, phát triển 
thuỷ sản và các mục đích khác nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình 
thủy lợi; Chủ động đối phó với hạn hán có thể xảy ra. Đảm bảo an toàn hồ chứa 
cho mùa mưa bão năm 2018, tích nước phục vụ cho sản xuất vụ Đông – Xuân 
2018-2019. 
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Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện nạo vét kênh mương nhằm khai 
thác có hiệu quả các công trình, đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất vụ 
mùa và phục vụ nước sinh hoạt cho người dân nông thôn trong mùa hanh khô; 
chủ động các phương án phòng chống hạn. Tham mưu cho UBND tỉnh triển 
khai chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của 
Chính phủ. 

Về xây dựng cơ bản: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục 
công trình đã được ghi kế hoạch vốn năm 2018; thực hiện kiên cố hóa kênh 
mương nhằm nâng cao hiệu quả tưới của các công trình thuỷ lợi. Tăng cường 
công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình đang thi công và nghiệm thu, 
thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành. Kiểm tra chuyên ngành theo kế 
hoạch đã xây dựng và thực hiện tốt công tác kiểm tra điều kiện trước khi nghiệm 
thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.  

Dự án hồ chứa nước Bản Lải: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng tại 02 huyện Lộc bình và Đình Lập; triển khai thi công xây 
dựng cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên quốc lộ 31; thiết kế bản vẽ 
thi công xây dựng các điểm tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải, huyện Lộc 
Bình, Đình Lập. 

Công tác phòng chống thiên tai: Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi tình 
hình thời tiết, mưa lũ để có phương án cảnh báo kịp thời, tổ chức kiểm tra tình 
hình khi có mưa lũ thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Triển khai tập huấn về nâng 
cao năng lực cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai, công tác tập huấn lái xuồng; 
mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN. 

2.6. Triển khai thực hiện các Chương trình, nhiệm vụ khác 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thường xuyên 
kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến huyện, xã đảm bảo bộ máy đồng bộ 
thống nhất hoạt động có hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ tổ 
chức thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2018 nhất là 12 xã phấn đấu 
về đích năm 2018 và 05 xã đặc biệt khó khăn tỉnh chọn chỉ đạo điểm; nghiên 
cứu bổ sung sửa đổi các cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế địa phương; 
tham mưu trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện và công 
nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí đã được 
phê duyệt; tổ chức các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình xây 
dựng NTM năm 2018 tại các huyện, xã theo các chuyên đề cụ thể: phát triển sản 
xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt 
tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, triển khai các công trình cơ sở hạ tầng; 
Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ 
tầng xây dựng nông thôn mới đã được phân bổ kinh phí (đặc biệt là các xã điểm, 
xã đặc biệt khó khăn) triển khai đảm bảo tiến độ chương trình; Chỉ đạo các đơn 
vị trong ngành ưu tiên nguồn lực, tập trung thực hiện 03 tiêu chí ngành phụ trách 
tại các xã về đích năm 2018 và 5 xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-
2020, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. 
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- Công tác Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản: xây dựng kế 
hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh năm 2018; Tiếp tục thực hiện xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an 
toàn; Giám sát lấy mẫu rau, củ, quả, thịt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP và các chợ đầu mối; Tổ chức cấp giấy xác nhận 
kiến thức về VSATTP và giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và các sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
trên địa bàn; Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 
27/2/2018 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. 

- Phát triển kinh tế hợp tác: 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 hơp 
tác xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hoàn thành khảo sát, 
học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại một số tỉnh 
và tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân 
tham gia vào chuỗi giá trị để hoàn thiện Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản 
xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2018-2020 trình UBND tỉnh ban hành. 

- Chương trình nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn: Đối với 
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 
vốn vay của Ngân hàng thế giới lựa chọn địa điểm các xã đáp ứng tiêu chí lựa 
chọn dự án và chỉ số giải ngân theo quy định; Tăng cường công tác thông tin, 
truyền  thông  nhằm  nâng cao nhận thức cho người dân về nước sạch và vệ sinh 
môi trường, có ý thức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, hình thành thói 
quen sử dụng nước sạch và nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; tổ chức 
lấy mẫu và xét nghiệm nước xác định đạt chỉ tiêu 17.1 tại 12 xã điểm nông thôn 
mới năm 2018; Huy động các nguồn lực, xã hội hoá công tác cấp nước sinh 
hoạt, trong đó tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ Trung ương và các tổ chức Quốc tế 
để thực hiện đạt các mục tiêu Chương trình. 

- Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương: Tiếp tục 
thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính; Thực hiện 
đưa ra theo cơ chế một cửa đối với 100% TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Tiếp tục triển khai dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3,4; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công 
sở, trật tự nội vụ cơ quan đơn vị và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; nâng 
cao năng lực trình độ ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ 
công chức, viên chức trong toàn ngành, đảm bảo thực hiện có hiệu quả cao theo 
chức năng nhiệm vụ được giao.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân: Duy trì tốt công tác tiếp dân 
đúng quy định của pháp luật; xác minh, xem xét giải quyết dứt điểm những đơn 
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở; đối với những đơn khiếu nại không 
thuộc thẩm quyền thì chuyển trả, hướng dẫn đến nơi đúng thẩm quyền giải quyết 
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theo quy định của pháp luật, tổ chức triển khai công tác thanh, kiểm tra theo kế 
hoạch năm 2018. 

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí. 

- Công tác Tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng: tổ chức phối hợp với 
các đơn vị liên quan bàn giao các Trạm (Khuyến nông; Thú y; Bảo vệ thực vật) 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về UBND các huyện, thành phố; hướng 
dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Phòng Nông nghiệp và 
PTNT, Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố. 
Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, qui hoạch cán bộ; Tham mưu thực hiện rà 
soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo theo quy định; tăng cường đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ; thực hiện tốt công 
tác luân chuyển cán bộ theo quy định. 

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ  

1. Đối với các Bộ ngành Trung ương 

- Đề nghị Trung ương sớm chuyển số vốn năm 2018 Chương tình mở rộng 
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả cho tỉnh để triển khai 
thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; sớm ban hành quyết định về việc kéo dài thời 
gian sử dụng và giải ngân số kinh phí được cấp năm 2017. 

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn giải thể bắt 
buộc đối với HTX không còn hoạt động liên tục trên 12 tháng, làm mất con dấu 
và hồ sơ đăng ký kinh doanh, thiếu thành viên ban quản trị, không đảm bảo đủ 
thành phần của Hội đồng giải thể theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. 

2. Đối với UBND tỉnh  

- Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng phòng kiểm nghiệm, xét 
nghiệm trên địa bàn tỉnh phục vụ việc phân tích mẫu cho công tác thanh tra, 
kiểm tra. 

- Bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn tại các 
xã phấn đấu về đích nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu 
năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Sở Nông nghiệp và 
PTNT Lạng Sơn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo các cơ quan quản lý cấp trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT; 
- Vụ Kế hoạch-Bộ NN&PTNT;   (b/c) 
- UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT; 
- Cục thống kê tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KHTC, VP Sở; 
- Lưu: VT. 
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