
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số: 892 /SNN-TSKTTH        Lạng Sơn, ngày 19 tháng 7 năm 2018 
V/v xây dựng kịch bản tăng trưởng ngành 

nông nghiệp 6 tháng cuối năm 2018 
 

 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
 - Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

 

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của Cục 
Thống kê tỉnh Lạng Sơn, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2018, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,58% so với cùng kỳ năm trước. Do diện tích gieo 
trồng cây hàng năm 6 tháng đầu năm giảm khoảng 0,8%, chăn nuôi chưa kịp tái 
đàn nên số lượng đầu con giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước, mặt khác tình 
trạng thiếu hụt lao động chính ở khu vực nông thôn ngày càng gia tăng ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở tại buổi họp giao ban 
tháng 7 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về xây dựng kịch bản tăng 
trưởng ngành nông nghiệp 6 tháng cuối năm 2018 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 
3,2%. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ủy ban dân dân các 
huyện thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các phòng ban, 
đơn vị trực thuộc Sở nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối xây dựng 
NTM tỉnh bám sát kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các 
chủ trương định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, Tỉnh, 
Ngành, chủ động rà soát lại các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, 
xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2018 đảm bảo hợp lý, có tính 
khả thi, đặc biệt cần nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung 
triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, các phòng ban, đơn vị gửi kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối 
năm 2018  về Sở và thư điện tử theo địa chỉ Email: tonghopts@gmail.com trước 
ngày 26/7/2018 để tổng hợp, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, TSKTTH. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Lý Việt Hưng 
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