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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 58 /TB-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày  15  tháng 8 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp  

và PTNT tại cuộc họp giao tháng 8 năm 2018 
  

Ngày 13/8/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp giao 
ban tháng 8/2018. Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, 
tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị 
thuộc Sở. Sau khi nghe các phòng, ban, đơn vị báo cáo và đề xuất một số nhiệm vụ 
tháng 8 năm 2018, ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng chí Lê Thị 
Thanh Nhàn, Giám đốc Sở kết luận như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc: 
 Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động 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. Chủ động kiểm tra các phòng, trạm, hạt, 
đội trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.  

2. Lĩnh vực Trồng Trọt - Bảo vệ thực vật 
- Chi cục Bảo vệ Thực vật: Chủ động phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố tập trung chăm sóc lúa mùa, tích cực theo dõi phòng trừ sâu bệnh trên 
cây trồng, đặc biệt là trên lúa và các loại cây ăn quả, chỉ đạo các huyện, thành phố 
xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai trong sản xuất, chuyển đổi sang các 
cây loại hoa màu khác để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh 
tác; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ 
thực vật cho phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố 
đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 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. 

- Trung Tâm Khuyến nông: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thôn tin điện tử, bản 
tin... về cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tình hình dịch 
bệnh trên cây trồng, vật nuôi hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh đảm bảo vệ sản 
xuất..; Tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn các 
quy trình áp dụng trong sản xuất, mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, 
nâng cao năng suất, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác; phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác tập huấn 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... 

3. Lĩnh vực chăn nuôi - Thú y và Thủy sản 
Báo cáo kết quả tiêm phòng đợt 1 và kế hoạch triển khai tiêm phòng đợt 

2/2018, thời gian xong trước 20/8/2018; Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, 
thành phố chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố kiểm 
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tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đồng thời tham mưu 
cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tiêm phòng (LMLM, 
THT...); tiếp tục đôn đốc các địa phương tăng cường triển khai phun tiêu độc khử 
trùng và công tác tiêm phòng đợt 2/2018 đảm bảo theo đúng kế hoạch; tiếp tục 
triển khai hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y cho 
phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

4. Lĩnh vực Lâm nghiệp-hoạt động kiểm lâm 
Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh 

công tác trồng rừng, đặc biệt đối với các diện tích rừng trồng phòng hộ, đảm bảo 
trồng xong trước 30/10/2018; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng 
cường công tác quản lý đất lâm nghiệp tránh để xảy ra tình trạng xâm lấn đất rừng 
trái phép. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình hình 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. 

5. Lĩnh vực phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới 
- Chi cục Phát triển nông thôn: Phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực 

triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp cho 
nông dân, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông 
nghiệp cho nông dân tại các huyện, thành phố nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu 
quả; 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”, thời 
gian xong trong tháng 8/2018; Phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai 
thực hiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân, 
trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho 
nông dân tại các huyện, thành phố nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.  

- Văn phòng điều phối XDNTM: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn 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 "xã nông thôn mới" năm 2018; 
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp triển khai xây dựng nông 
thôn mới tại các huyện, thời gian xong trong tháng 9/2018; Tiếp tục hoàn thiện chi 
tiết Sổ tay Phổ biến kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới 
thời gian xong trong tháng 9/2018; sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Chủ tịch 
UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã Bính Xá, huyện Đình Lập và xã Vân An, 
huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới, thời gian xong trong tháng 9/2018; 
Tham mưu cho Ban chỉ đạo có văn bản chỉ đạo UBND các huyện khẩn trương đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2018, thời gian xong trước ngày 20/8/2018; chủ động phối hợp 
với UBND các huyện kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các xã khẩn trương thực hiện 
các dự án phát triển sản xuất năm 2018 đảm bảo theo đúng quy định, thời gian 
xong trước ngày 30/8/2018. 

6. Một số lĩnh vực khác 
- Phòng Tổ chức cán bộ: Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 

tham mưu có văn bản sáp nhập Trung tâm Thủy sản vào Trung tâm Khuyến nông, 
thời gian xong trong tháng 9/2018. 
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- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu bàn giao tài sản các đơn vị đã 
bàn giao về các huyện, thành phố, thời gian xong trước ngày 30/8/2018; chủ động 
phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch năm 2019, thời gian trong 
tháng 9/2018; 

- Phòng Quản lý xây dựng công trình: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên 
quan theo dõi tổng hợp việc thực hiện với đề án lưới điện nông thôn mới Chi Lăng, 
thời gian xong trước ngày 30/8/2018; Tăng cường đôn đốc các đơn vị được giao 
chủ đầu tư triển khai các giải pháp, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh 
tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đảm bảo hoàn thành theo quy định; tiếp tục pPhối 
hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi điều tiết nước phục vụ sản xuất nông 
nghiệp đảm bảo thuận lợi, kịp thời, tiết kiệm.  

- Phòng Thủy sản kỹ thuật tổng hợp: Tiếp tục tham mưu cho Sở ban hành 
văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên 
cây trồng, vật nuôi, thời gian xong trước ngày 18/8/2018; Khẩn trương xây dựng 
báo cáo về các hộ bị ảnh hưởng khói bụi của Nhà máy Xi măng Đồng Bành để báo 
cáo UBND tỉnh, thời gian xong trước ngày 20/8/2018. 

- Văn phòng Sở: Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thường 
xuyên theo dõi tiến độ, đôn đốc các nhiệm vụ của UBND tỉnh và Sở giao, đảm bảo 
hoàn thành đúng thời gian yêu cầu. 

- Chi cục Thủy lợi và Văn phòng thường trực PCTT và TKCN: Tiếp tục 
đôn đốc các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi để có 
phương án duy tu, bảo dưỡng trước mùa mưa lũ; Thực hiện nghiêm túc chế độ trực 
ban PCTT-TKCN 24/24h đảm bảo thôn tin liên lạc, báo cáo kịp thời thực hiện 
quản lý và khai thác phần mềm cảnh bão lũ tổng hợp trên sông kỳ cùng và phần 
mềm phục vụ cho công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai;  

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản: Tập trung đẩy 
mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và các cá nhân triển khai liên kết 
hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giám sát nông sản an toàn; chủ động phối hợp với các 
đơn vị kiểm tra các sản phẩm tham dự tuần lễ Na tại Hà Nội; tiếp tục phối hợp với 
địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi các cây trồng tại Thôn An 
Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc; Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 
kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống cây lâm 
nghiệp và vật tư phân bón theo quy định; 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. 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT: Tiếp tục 
phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan khảo sát các hộ dân bị ảnh 
hưởng trong khu vực lòng hồ để điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư xây 
dựng 4 khu tái định cư cho phù hợp với thời điểm hiện tại; Phối hợp với Trung tâm 
phát triển quỹ đất hai huyện đo đạc, kiểm đếm thực hiện công tác đền bù giải 
phóng mặt bằng, thời gian xong trong tháng 9/2018; Phối hợp với Ban quản lý đầu 
tư và xây dựng thủy lợi 2 (Ban 2), UBND huyện Đình Lập kiểm tra, rà soát lại một 
số cao độ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khu vực cầu Pò Háng, thời gian 



 4 

trước 20/8/2018. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh việc thực hiện kè sông Kỳ cùng 
giai đoạn II, III dự án WB8. 

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên: Chủ động phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh xem xét đăng ký thực hiện Đề tài nghiên cứu cây Hoàng đàn   
năm 2019; 

- Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Chủ động phối 
hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai 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 đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ 
công trình theo quy định;  

 7. 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 Quyết định Số 216/QĐ-UBND 
ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về việc 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; tích cực triển khai đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
nhận thức trách nhiệm CBCCVC trong hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở tại Hội 
nghị giao ban tháng 8/2018. Yêu cầu các phòng ban, đơn vị căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ, tích cực chủ động triển khai thực đạt hiệu quả./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở; 
- Văn phòng ĐPXDNTM tỉnh; 
- Hội Làm vườn tỉnh; 
- Lưu VT, VP. 

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