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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  13 tháng 6 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị  
giao ban 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

 

Ngày 11/6/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị giao ban tháng 6 
và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Thị 
Thanh Nhàn - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở, 
Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Văn phòng Điều phối XD NTM, Hội làm 
vườn, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế Thành phố 
Lạng Sơn. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Văn 
phòng Điều phối XD NTM, Hội làm vườn, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 
phòng Kinh tế Thành phố Lạng Sơn báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí 
Lãnh đạo Sở; đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Sở kết luận, chỉ đạo các 
phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Văn phòng Điều phối XD NTM, phòng Nông nghiệp và 
PTNT các huyện, phòng Kinh tế Thành phố Lạng Sơn tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

I. Những kết quả đạt được 

Quý II năm 2018 về 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 chỉ đạo và 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 
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kịp thời cho sản xuất vụ Đông – Xuân. Công tác 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. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2018. 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

 - Tiếp túc tổ chức triển khai, thực thiện tốt nhiệm vụ được giao tại Quyết định 
Số 216/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ trọng 
tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn năm 2018. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Hè-Thu và vụ 
mùa năm 2018; Hoàn thành các chỉ tiêu trồng rừng, trồng cây ăn quả; xây dựng kế 
hoạch và tổ chức sản xuất vụ Đông, phương án phòng chống rét cho cây trồng, vật 
nuôi vụ Đông 2018-2019. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Đẩy mạnh quản lý giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng và an toàn 
thực phẩm.  

 - Tham mưu cho tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sơ kết 5 năm thực 
hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  

- Tổ chức triển khai, rà soát đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh năm 2018 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thẩm định đối với các xã 
đăng ký hoàn thành NTM năm 2018.  

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định phạm vi vùng 
phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất Nông, lâm nghiệp năm 2019 và thực 
hiện tốt các nhiệm vụ khác theo quy định. 

2. Giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng cuối 
năm 2018, đề nghị các phòng, đơn vị  trực thuộc Sở, phòng Nông nghiệp và PTNT 
các huyện, phòng Kinh tế Thành phố Lạng Sơn triển khai quyết liệt, đồng bộ một số 
nhóm giải pháp sau:  

(1) Tiếp tục tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiên và có biện 
pháp phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, 
phân bón cho sản xuất vụ Mùa, phấn đấu tổng giá trị sản lượng lương thực đạt 310 
nghìn tấn trở lên; chỉ đạo các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. 
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(2) Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai cho nhân dân 
trồng rừng, trồng cây ăn quả năm 2018 để đảm bảo kế hoạch tỉnh giao. 

(3) Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo vùng, chuyển đổi cơ cấu 
vật nuôi, sản phẩm trên từng địa bàn, từng địa phương để nâng cao giá trị sản xuất 
phù hợp với nhu cầu của thị trường; Tăng cường đưa các giống gia súc, gia cầm có 
năng suất cao, chất lượng tốt vào phát triển sản xuất, khuyến khích ứng dụng thụ tinh 
nhân tạo lợn, bò để hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi.  

(4) Tiếp tục chỉ đạo tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ, phát triển rừng và hướng 
dẫn nhân dân các biện pháp PCCCR; ngăn chặn tình trạng phá rừng và việc khai 
thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện quy trình, quy phạm trong quá trình sử dụng rừng, khoanh nuôi tái 
sinh rừng; sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quy 
chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

(5) Tăng cường quản lý giống vật tư, phân bón, thuốc BVTV; phối hợp với các 
địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể. 

(6) Triển khai quyết liệt có hiệu quả các chuỗi cung ứng thực phẩm nông 
lâm thủy sản an toàn, xác nhận sản phẩm an toàn và xúc tiến thị trường, quảng bá 
các sản phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường các 
hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng, kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an 
toàn với người tiêu dùng.  

(7) Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông 
thôn mới trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người dân 
trong mỗi nội dung xây dựng nông thôn mới ở địa phương.  

(8) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai và TKCN; tập 
huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tuyên truyền phòng chống thiên tai và trực ban 
đảm bảo yêu cầu. 

III. Một số nhiệm vụ triển khai trong tháng 6/2018 

1. Lĩnh vực Trồng trọt – BVTV 

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Phối hợp với các huyện, thành phố đôn đốc chỉ 
đạo, hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc diện tích sản xuất vụ Mùa đảm bảo kế 
hoạch; Tăng cường công tác dự tính, dự bão, điều tra phát hiện sâu bệnh hại trên các 
loại cây trồng để có phương án xử lý kịp thời đảm bảo sản xuất.  

- Chi cục Phát triển nông thôn: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân, 
trong đó cần gắn liền đào tạo nghề với nội dung tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, 
nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường nông thôn.  

- Trung tâm Khuyến nông: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, hướng dẫn công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 
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mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả góp phần phát triển sản 
xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác;  

- Công ty cổ phần giống cây trồng Lạng Sơn: Chủ động tốt các nguồn 
giống cây trồng nông nghiệp đảm bảo chất lượng, số lượng để phục vụ sản xuất 
trên địa bàn tỉnh. 

- Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Lạng Sơn: Chủ động tốt các nguồn 
phân bón các loại, giống cây trồng nông nghiệp đảm bảo chất lượng, số lượng để 
phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

2. Lĩnh vực Chăn nuôi Thú y và Thủy sản 

- Chi cục Chăn nuôi-Thú y: Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố 
kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt dịch cúm 
H7N9; Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống bệnh Dại và tiêm phòng vắc 
xin đợt I năm 2018, đồng thời hoàn thiện quyết toán vắc xin theo quy định.  

Hướng dẫn và khuyến cáo nhân dân trong tái đàn sản xuất phải gắn với công 
tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường nông thôn và nhu cầu của thị 
trường, trong đó khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi các sản phẩm đặc hữu 
của tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện tập huấn tuyên truyền về chính sách trong 
phát triển chăn nuôi và thực hiện sản xuất chăn nuôi an toàn theo hướng VietGAP 
trên địa bàn tỉnh. 

- Phòng Thủy sản kỹ thuật tổng hợp: Chủ động phối hợp với các đơn vị có 
liên quan, các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản 
xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng, tình hình cung 
ứng các loại giống, phân bón, vật tư khác trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với đơn vị 
liên quan cập nhật theo dõi diễn biến thời tiết, khí hậu trên địa bàn, để dự tính, dự 
báo cho công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên tổ chức 
tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ 
lâm sản trái phép đặc biệt là các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, có biện pháp xử 
lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm; Tăng cường phối hợp, trao đổi với 
các tỉnh giáp ranh trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR để đảm bảo diện tích 
rừng hiện có của tỉnh. 

 4. Lĩnh vực Phát triển nông thôn và xây dựng NTM 

- Chi cục Phát triển nông thôn: Tiếp tục hoàn chỉnh 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”. Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 
tập thể, trong đó đôn đốc việc giải thể các đã ngừng hoạt động. Tiếp tục đôn đốc 
UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát các hộ dân nằm trong vùng 
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thiên tai nguy hiểm để có kế hoạch sắp xếp dân cư kịp thời, trong đó ưu tiên việc 
sắp xếp xen ghép. 

- Văn phòng Điều phối XDNTM:  Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố đẩy 
nhanh tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, đặc biệt tại các 
xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2018; Chủ động tổ chức kiểm tra tình 
hình tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới tại 12 xã đăng ký hoàn thành NTM 
năm 2018 để đảm bảo kế hoạch đề ra; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các 
lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả.  

5. Một số lĩnh vực khác 

- Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ 
trợ doanh nghiệp/HTX và các cá nhân triển khai liên kết hỗ trợ sản xuất theo chuỗi; 
Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lồng ghép các đợt đi kiểm tra, đánh 
giá phân xếp loại cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông, lâm thủy sản 
theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT để tránh gây phiền hà cho cơ sở. 

- Chi cục Thủy lợi: Đôn đốc các địa phương thường xuyên kiểm tra các 
công trình thủy lợi để có phương án duy tu, bảo dưỡng trước mùa mưa lũ; Đôn 
đốc các nhà thầu đẩy nhanh thi công các công trình đang triển khai thực hiện 
đảm bảo tiến độ và chất lượng; đồng thời nghiêm túc triển khai công tác chuẩn 
bị đầu tư các công trình kế hoạch năm 2019, đảm bảo phê duyệt theo quy định. 

- Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN: Tham mưu tổ chức triển khai thu 
quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 theo quy định và có thông báo kế hoạch thu quỹ 
đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, hướng dẫn các huyện, thành phố các kỹ năng 
tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra. Đôn đốc các 
huyện, thành phố tổ chức trực ban theo quy định. 

 - Phòng Kế hoạch-Tài chính: Tiếp tục phối hợp với các phòng ban, đơn vị 
hoàn thiện nội dung văn kiện để tham mưu cho tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 
năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn; Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sản 
xuất năm 2019; Tiếp tục thẩm định và tham gia ý kiến đối với các chương trình dự 
án của ngành theo kế hoạch. 

 - Phòng Quản lý xây dựng công trình: Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý 
dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT để đẩy nhanh thực hiện các 
Dự án WB8 đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo quy định. 

 - Phòng Tổ chức cán bộ: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Sở hoàn thiện 
các thủ tục bàn giao 03 Trạm: Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông 
thuộc Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm Khuyến Nông về Trung 
tâm Dịch vụ Nông nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố theo quy định. 

  - Văn phòng Sở: Chủ động theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Sở giao, đảm bảo hoàn thành 
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đúng thời gian yêu cầu; Tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý chặt chẽ văn bản đi, 
đến của Sở tránh chồng chéo, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời 
thực hiện tốt công tác triển khai công nghệ thông tin, kiểm soát, tiếp nhận hồ sơ tại 
“Bộ phận 1 cửa”.  

 - Ban quản lý Dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và PTNT: Tập 
trung triển khai thực hiện có hiệu quả về tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước 
Bản Lải theo kế hoạch; Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh việc thực hiện kè sông 
Kỳ cùng giai đoạn II, III dự án WB8. 

IV. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, đề nghị các phòng ban đơn vị  
bám sát chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện tốt Chương trình 
công tác của ngành năm 2018; tích cực triển khai đẩy mạnh công tác cải cách 
thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức trách nhiệm CBCCVC trong toàn 
ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Sở tại Hội 
nghị giao ban 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Yêu 
cầu các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, tích cực chủ động tổ chức 
triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

 
 
Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố (P/h chỉ đạo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Văn Phòng ĐPXD NTM; 
- CTy CP vật tư nông nghiệp Lạng Sơn; 
- CTy CP giống cây trồng Lạng Sơn; 
- Hội làm vườn; 
- Phòng NN&PTNT các huyện; 
- Phòng Kinh tế Thành phố; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bế Thanh Hòa 
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