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HƯỚNG DẪN 

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 
 phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về 
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019; Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn, giao nhiệm vụ triển 
khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019 
như sau: 

I. ĐỊNH HƯỚNG, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU 
CHÍNH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 

1. Nhận định tình hình chung 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 
năm 2016 - 2020. Ngành nông nghiệp và PTNT sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng sẽ 
đối diện với nhiều khó khăn thách thức lớn đó là biến đổi khí hậu gây nên nhiều 
hình thái thời tiết cực đoan, khó lường, hiện tượng ENSO có xu hướng duy trì 
trạng thái EL nino, nền nhiệt có thể sẽ ấm hơn trung bình nhiều năm từ 1-20c, lập 
xuân sớm hơn mọi năm (lập xuân vào ngày 04/02 tức ngày 30/12/2018 âm lịch); 
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Những yếu tố 
trên sẽ tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp do đó đòi hỏi ngành phải nỗ lực 
phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các 
nhiệm vụ giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. Toàn ngành nông nghiệp quyết tâm đoàn 
kết, thống nhất thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ đề ra năm 
2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và chủ đề 
của UBND tỉnh năm 2019 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

2. Mục tiêu, định hướng chỉ đạo  

2.1. Định hướng chỉ đạo: 

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh liên kết, 
hợp tác hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo chuỗi gắn với chế biến, bảo quản, 
xây dựng quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường ứng dụng khoa 
học công nghệ, cơ giới hóa, thực hiện các quy trình kỹ thuật tiên tiến; tăng cường 
sử dụng giống tốt, giống chất lượng cao, kết hợp với các quy trình thâm canh tốt, 
ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng cơ giới hóa để giảm chi phí sản xuất, nâng 
cao năng suất, chất lượng, tăng nhanh giá trị gia tăng của các sản phẩm để thúc 
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đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Quan tâm chú trọng phát triển mở rộng 
diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, truy suất nguồn gốc sản 
phẩm. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị 
trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; rà soát chuyển đổi các diện tích cây trồng 
có hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có thị trường và hiệu quả cao hơn. Tăng 
cường quản lý chất lượng nông lâm sản, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo 
vệ thực vật, giám sát, dự báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; 
quản lý tốt việc sản xuất, lưu thông và sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật; xây dựng phương án chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, các loại dịch 
bệnh trên cây trồng vật nuôi. Lập kế hoạch sử dụng hiệu quả công trình thủy lợi 
phục vụ tốt cho sản xuất, sử dụng nước tiết kiệm, tưới nước theo lịch gieo trồng. 

- Triển khai đồng bộ thực hiện các chương trình, kế hoạch về bảo vệ và phát 
triển rừng, trong đó tập trung trồng và chăm sóc rừng. Thực hiện nghiêm Chương 
trình hành động số 64-CTr/TU, ngày 16/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 
hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng. 

- Thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ phương thức chăn nuôi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, 
phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, công 
nghiệp và bán công nghiệp; phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, an toàn dịch 
bệnh; phát triển thuỷ sản theo hướng tăng năng suất, chất lượng, chủ động con 
giống; khai thác diện tích các hồ đập để nuôi trồng thuỷ sản và phát triển tốt diện 
tích nuôi cá lồng.  

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm 
công tác xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm; tăng cường công tác quản lý 
truy xuất nguồn gốc chất lượng các mặt hàng nông, lâm thủy sản. 

2.2. Mục tiêu chung: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ toàn diện các giải 
pháp xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất 
hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng, trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành 
gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm: nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng 
cạnh tranh của ngành; phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sản phẩm; cải 
thiện nhanh đời sống của nông dân, xóa đói giảm nghèo; ứng phó với biến đổi khí 
hậu và bảo vệ môi trường, sinh thái. 

2.3. Một số mục tiêu chính: 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt 3,0 – 3,5%; Cơ cấu ngành nông, 
lâm nghiệp trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh chiếm  khoảng 19-20%; 

- Tổng sản lượng lương thực trên 300.000 tấn; Thu nhập bình quân trên đơn 
vị diện tích canh tác trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 85 triệu/ha trở lên  

- Trồng rừng mới đạt 9.000ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,5%; 
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- Tỷ lệ  dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 93%; 

- Diện tích tưới vụ xuân 26.867 ha (lúa xuân 14.800 ha); lúa mùa 27.000 ha; 

- Xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt trên 80%. 

- Hoàn thành 05  nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 

 (Các chỉ tiêu kế hoạch chi tiết như phụ biểu kèm theo) 

2.4. Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện: 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu năm 2019 hoàn thành các 
chỉ tiêu đề ra; phát triển sản xuất tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ 
theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh và của từng huyện, thành phố; 
Tăng cường hỗ trợ mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu 
chuẩn VietGap đối với các sản phẩm nông sản; Chỉ đạo toàn diện, quyết liệt 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung phấn đấu có thêm 12 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2019. Quan tâm giữ vững và nâng cao chất lượng đối 
với các xã đạt chuẩn; tăng cường chỉ đạo hướng dẫn việc xây dựng xã đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu; Đánh giá, thẩm định các tiêu chí 
của ngành phụ trách đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo Quyết 
định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 

2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và vật tư 
nông nghiệp: Năm 2019 tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo 
quản, hóa chất, kháng sinh, phụ gia trong các loại sản phẩm rau, quả, thịt, thủy sản 
nuôi dưới mức 6% so với tổng số mẫu giám sát; trên 85% các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm sản và thủy sản trên địa 
bàn tỉnh đã đánh giá phân loại (Xếp loại A, B) được kiểm tra định kỳ; 100% cơ sở 
xếp loại C được tái kiểm tra; 100% các xã về đích nông thôn mới 2019 đạt tiêu chí 
17.8; 100% số hộ ký cam kết đã hết thời hạn tổ chức ký lại; 50% các hộ sản xuất 
ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 
27/12/2014, quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phương thức quản 
lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. Phát triển mới từ 01 chuỗi trở lên về  
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 

3. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết: Hướng dẫn, hỗ trợ thành 
lập mới từ 12-14 HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Hỗ trợ xây dựng 1-2 mô 
hình hợp tác xã điển hình phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng 
Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” theo Quyết 
định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu xây dựng Nghị quyết 
của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án OCOP trên địa 
bàn tỉnh. 

4. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi 
khí hậu; tập trung thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1: chủ động 
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cập nhật và xử lý các thông tin, tham mưu kịp thời công tác phòng chống thiên tai, 
giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư và 
xây dựng thủy lợi 2 – Bộ Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ xây dựng công 
trình Hồ chứa nước Bản Lải, hoàn thành trên 80% hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư trong năm 2019. 

5. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả tham mưu 
thực hiện nhiệm vụ: Phấn đấu 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đảm bảo 
đúng quy định, tiến độ, chất lượng; năm 2019, 100% cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính; cơ quan đạt tiêu 
chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách 
nhiệm của lãnh đạo Sở và người đứng đầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong 
thực thi công vụ. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

2.1. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản gắn với tái cơ cấu 
ngành:    

a) Lâm nghiệp 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của Chương trình hành 
động số 64-CTr/TU, ngày 16/10/2017  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ 
thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 
Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, 
Nghị quyết số 29–NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về 
phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, kết luận số 326-KL/TU  
ngày 12/12/2017 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát 
triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; xây dựng trình UBND tỉnh 
phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2020 – 2025. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa nghề rừng; triển khai đồng bộ thực hiện 
các chương trình, kế hoạch về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung trồng 
và chăm sóc; Năm 2019 tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ NSNN, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng đầu 
tư trồng rừng kinh tế thâm canh có hiệu quả, phấn đấu trồng rừng mới 9.000 ha 
(75% trở lên trồng trong vụ xuân hè), trồng cây phân tán 3.000 ha. Phấn đấu hết 
năm 2019 tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,5%; các huyện, thành phố căn cứ vào dự báo 
khí tượng thủy văn và  mùa vụ trồng rừng chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị 
cây giống, hiện trường trồng rừng, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng trừ sâu 
bệnh hại đối với các loại cây như: sâu róm thông, bọ ánh kim ăn lá hồi...  

 Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; bảo vệ và sử 
dụng bền vững diện tích rừng hiện có; tiếp tục triển khai việc khoanh nuôi tái sinh 
có trồng bổ sung cây bản địa để nâng cao năng suất, chất lượng rừng; xây dựng 
phát triển mô hình trồng cây gỗ lớn. Phát huy khai thác tiềm năng lâm sản ngoài 
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gỗ, cây dược liệu...; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến 
trong đó chú trọng thay thế giống cũ bằng giống mới có năng suất cao chất lượng 
cao hơn. Đôn đốc triển khai nghĩa vụ trồng rừng thay thế của các dự án.  

Tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản tình trạng vi phạm 
pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy 
rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 
quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Triển khai Luật Lâm 
nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật. 

b) Chăn nuôi – thủy sản: Đẩy mạnh việc chuyển đổi phương thức chăn 
nuôi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô 
hình trang trại, gia trại, 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 doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi công nghiệp, ứng dụng 
công nghệ cao, gắn chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Chuyển dịch cơ cấu đàn vật 
nuôi theo hướng tăng quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng các vật nuôi chủ 
lực là gia súc (trâu, bò, lợn). Bên cạnh đó tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia 
cầm; tiếp tục phát triển chăn nuôi các loài đặc sản có giá trị kinh tế cao (Dê, Ngựa 
bạch, Ong…); khuyến khích đầu tư phát triển nuôi cá lồng tại các hồ chứa, tận 
dụng tối đa diện tích để nuôi thả, tăng cường áp dụng quy trình kỹ thuật mới, 
giống tốt vào nuôi trồng để nâng cao sản lượng; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu 
quả về chính sách chăn nuôi nông hộ để khuyến khích phát triển tái đàn. 

Công tác thú y: Kiểm soát tốt dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng cường 
hoạt động kiểm dịch thú y, tổ chức kiểm soát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái 
phép gia súc, gia cầm... qua biên giới; đẩy mạnh kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 
tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ; Tăng cường các giải pháp khắc phục hạn chế 
trong công tác quản lý giết mổ, việc xả thải các cơ sở giết mổ ra môi trường; từng 
bước có lộ trình dừng hoạt động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân tán không đáp ứng 
tiêu chuẩn trên địa bàn; tăng cường công tác tiêm phòng đảm bảo đạt trên 80%. 

c) Trồng trọt 

Tái cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất tập trung gắn với bảo 
quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh và của 
từng huyện, thành phố. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi 
cơ câu cây trồng, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi 
khí hậu. Tăng cường phổ biến, chuyển giao các giống cây trồng mới có chất lượng 
và giá trị cao để đưa vào sản xuất; Tham mưu xây dựng Dự thảo Quyết định của 
UBND tỉnh ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân 
sách địa phương cho các hoạt động Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Các huyện, thành phố chủ động trong việc lựa chọn cơ cấu cây trồng theo 
theo hướng tăng diện tích, sản lượng các cây trồng chủ lực, cây trồng có giá trị; 
phát triển theo chiều sâu, không quá chú trọng việc mở rộng diện tích mà tập trung 
đầu tư nâng cao giá trị và chất lượng. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực toàn 
tỉnh đạt 300 nghìn tấn; thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh tác trồng trọt 
và nuôi trồng thuỷ sản đạt 85 triệu/ha trở lên; 
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Thực hiện các giải pháp pháp đồng bộ quản lý vật tư đầu vào; đồng thời, theo 
dõi, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng đảm bảo hiệu quả cho người 
sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật 
phù hợp với quy định; 

Riêng đối với sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2018-2019 chỉ đạo theo hướng 
mở rộng diện lúa ngắn ngày và lúa lai, lúa chất lượng cao, phấn đấu tăng tỷ lệ diện 
tích được gieo cấy các giống lúa năng suất cao lên đạt 50-60% trong cơ cấu giống; 
sử dụng các giống lúa đã khẳng định được ưu thế về năng suất, chất lượng như lúa 
TH 3-5, Thiên ưu 8, Khang dân 18, DV108, BG1, Hoa ưu 109, LS1,  BC15, GS9, 
... và xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao như giống lúa Nhật J02, 
TBJ3... Triển khai gieo mạ ngay sau lập xuân (04/02/2019) kết thúc gieo mạ trước 
ngày 25/02, hoàn thành việc gieo cấy trước ngày 15/3/2019. Đối với cây Ngô 
xuân, thời vụ gieo trồng kết thúc kết thúc 20/3; Ngô hè thu , thời vụ gieo kết thúc 
trước 20/7/2019, sử dụng các giống ngô lai cho năng suất, chất lượng cao, có khả 
năng chống chịu sâu bệnh, chịu hạn tốt như: Bộ giống ngô CP (111,  501,  511,  
512,  811);  Bộ giống ngô NK (4300, 6101, 7328);  Bộ giống Bioseed (528, 9698); 
Bộ giống ngô DK (8868, 6919)... Tập trung nâng cao chất lượng các loại rau đặc 
sản của tỉnh. 

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các loài cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh 
tế, thị trường tiêu thụ như: Na, Hồng, quýt... phát triển một số loài cây ăn quả có 
giá trị ở những vùng có điều kiện. Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh 
để nâng cao năng suất giá trị, quan tâm cải tạo phục tráng các vườn cây ăn quả già 
cỗi năng suất thấp. Mở rộng diện tích ở nơi có điều kiện, khuyến khích phát triển 
vườn cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp vườn rừng; phấn đấu 
trồng mới trên 560 ha cây ăn quả các loại. 

2.2. Phát triển thủy lợi, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ 
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định, Thông tư 
đã được ban hành. Tập trung vào nâng cấp, hiện đại hóa các công trình hiện có; 
đảm bảo an toàn các hồ chứa, phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, tưới 
cho cây trồng cạn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất; xây dựng các mô hình tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước; triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành 
quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa 
bàn tỉnh; tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định cụ 
thể về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tăng cường công tác duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sinh 
hoạt; Tập trung triển khai các dự án từ nguồn vốn TPCP, vốn nước ngoài như: dự 
án Hồ chứa nước Bản Lải, Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Wb8, 
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. 

Xây dựng kế hoạch quản lý tốt các nguồn nước của các lưu vực sông và hệ 
thống thủy lợi, nhất là các hồ chứa, đảm bảo các quá trình khai thác, sử dụng hợp 
lý; thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước khi hạn hán, thiếu nước xảy ra. 
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Công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai: Xây dựng và triển khai thực 
hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; 
nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; Nâng cao 
hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai bằng áp dụng các công nghệ hiện đại trong dự 
báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai; đẩy mạnh các biện pháp phi công trình kết 
hợp với nâng cao năng lực của cộng đồng; thu, quản lý và sử dụng có hiệu quả 
nguồn kinh phí quỹ phòng chống thiên tai. 

2.3. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới và các Chương trình giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội 

Công tác chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới phải thực hiện đồng bộ, 
toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, phấn đấu năm 2019 toàn tỉnh có 
thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung triển khai 5 xã đặc biệt khó khăn 
chỉ đạo điểm; tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các 
nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình dự án, hỗ 
trợ có mục tiêu trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các 
hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 
các mô hình phát triển sản xuất tổng thể đã được UBND tỉnh lựa chọn chỉ đạo 
điểm; Tiếp tục thực hiện xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu tại xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ 
tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo 
Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng khu dân cư kiểu 
mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản 
nông sản, ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn... Đẩy mạnh triển khai thực hiện 
Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm gắn với việc đẩy mạnh công tác 
quảng bá, xâ dựng thương hiệu, nhãn mác bao bì sản phẩm của từng vùng, từng 
địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ, nhất là cơ sở hạ tầng, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu 
thụ sản phẩm để khôi phục và phát triển các làng nghề; tập trung thực hiện Đề án 
OCOP của tỉnh; khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, Tổ hợp tác, HTX, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đáp ứng 
nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Chính phủ, 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất là chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Thực 
hiện lồng ghép việc giảm nghèo, giải quyết vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường 
nông thôn với việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa 
bàn nông thôn. Tạo điều kiện cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các 
đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hưởng lợi các dịch vụ công của nhà 
nước. 

2.4. Đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới, hiệu quả 
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Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 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; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; nhân 
rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả đã được kiểm chứng; phát triển 
các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá 
trị; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình và đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn, trong đó phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai 
có hiệu quả kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ thành 
lập HTX, THT, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ HTX, THT trên địa bàn 
tỉnh; tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2.5. Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và vật tư nông 
nghiệp 

Tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp; 
ngăn chặn, xử lý có hiệu quả việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc thú y, lạm dụng kháng sinh, phụ gia… trong trồng trọt, chăn 
nuôi và nuôi trồng thủy sản; xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt các chỉ tiêu sau: Tỷ 
lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, hóa chất, kháng sinh, 
phụ gia trong các loại sản phẩm rau, quả, thịt, thủy sản nuôi dưới mức 6% so với 
tổng số mẫu giám sát; Trên 85% các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ sở sản 
xuất, sơ chê, chế biến nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh đã đánh giá phân 
loại (Xếp loại A, B) được kiểm tra định kỳ; 100% cơ sở xếp loại C được tái kiểm 
tra; 100% các xã về đích nông thôn mới 2019 đạt tiêu chí 17.8; 100% số hộ ký 
cam kết đã hết thời hạn tổ chức ký lại; 50% ký cam kết theo Thông tư 51; Xác 
nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 01 chuỗi trở lên; Cấp giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện ATTP; Thực hiện cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP. 

2.6. Một số nhiệm vụ, giải pháp khác 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng các quy hoạch ngành, lĩnh 
vực và sản phẩm chủ yếu phục vụ tái cơ cấu ngành trên cơ sở phát huy lợi thế sản 
phẩm và lợi thế vùng miền, gắn với chế biến, tiêu thụ và tính tới các yếu tố biến 
động của thị trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch và nâng 
cao chất lượng và hiệu quả công tác quy hoạch. Hoàn thành Đề án rà soát điều 
chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến 2030. 

-  Công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, hợp tác đối ngoại. 
Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc 
tiến đầu tư, phát triển thị trường, quảng bá hàng nông, lâm sản, từng bước đưa các 
sản phẩm nông lâm sản hội nhập sâu rộng vào thị trường các nước trong khu vực, 
mở rộng các thị trường truyền thống trong và ngoài tỉnh; tích cực quảng bá, xúc 
tiến thương mại nông sản trên các các phương tiện thông tin trong và ngoài tỉnh, 
cụ thể trong năm 2019 tổ chức các hoạt động quảng bá giới thiệu các sản phẩm 
Lạng Sơn như sau: tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Agro Viet 
2019; Giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh Lạng Sơn 
tại các chuỗi cửa hàng bán nông sản an toàn, trung tâm phân phối nông sản an 
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toàn, bếp ăn tập thể của Hà Nội (Theo chương trình hợp tác của Thành ủy Hà Nội 
và Tỉnh ủy Lạng Sơn). Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư về tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần ổn định sản xuất, phát triển thị trường nội 
địa, tăng cường xuất khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; Tập trung 
phát triển thương hiệu, thị trường cho sản phẩm Hồi để nâng cao giá trị hàng hóa. 

Tăng cường triển khai Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị hợp tác nông nghiệp 
giữa ba tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung 
Quốc nhằm đẩy mạnh hợp tác, thúc đẩy nông nghiệp giữa các tỉnh biên giới Việt 
Trung phát triển. Tiếp tục tăng cường trao đổi giao lưu, học hỏi về xây dựng mô 
hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn như: xây dựng nông thôn mới, 
mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi an toàn sinh học, trồng cây lâm nghiệp năng 
suất cao, hợp tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, kiểm dịch qua biên 
giới, quản lý chất lượng nông lâm sản, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư. Thực 
hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp với các tỉnh lân cận và các sở, ban, 
ngành trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính và tổ chức cán bộ: 

+ 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 hiệu lực, hiệu 
quả quản lý điều hành, chất lượng tham mưu của các phòng, ban, đơn vị. Cụ thể 
hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, 
bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các 
quyết định của cấp trên, gắn trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với 
cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Kịp thời thay thế các cán bộ, công 
chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm và kịp thời theo 
quy định đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ; nâng cao 
chất lượng công tác tiếp công dân; tập trung rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các 
khiếu nại, tố cáo; phấn đấu 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đảm bảo đúng 
quy định, tiến độ, chất lượng. 

+ Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện cải cách hành chính, nhất là thủ 
tục hành chính để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người 
dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Sở và của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện đưa ra theo cơ 
chế một cửa đối với các TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Nông nghiệp và PTNT.   

- Sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế: Tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại 
tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành Nông nghiệp và PTNT đảm bảo tinh gọn, hiệu 
quả; thực hiện Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo 
Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh; Đẩy mạnh công 
tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành nhằm xây dựng đội ngũ công 
chức hành chính, viên chức sự nghiệp giỏi về chuyên môn và đạo đức nghề 
nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 
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Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố 
phối hợp với các phòng chức năng của huyện tham mưu cho UBND huyện, thành 
phố kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến các xã, 
phường, thị trấn, các đơn vị chức năng đóng trên địa bàn; xây dựng kế hoạch triển 
khai tổ chức, thực hiện; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp 
thời những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở.  

2. Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc: 

Các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ chức 
năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan, Uỷ ban nhân 
dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương 
trình, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, nông thôn đã được ban hành. 

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. 

Chỉ đạo các đơn vị dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ thuỷ lợi 
thực hiện cung ứng các loại phân bón, giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc BVTV 
và điều tiết nước tưới hợp lý đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất Đông - Xuân 
2018-2019 và cả năm 2019. 

Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các chương trình, dự 
án thực hiện xúc tiến các bước lập hồ sơ thủ tục theo đúng trình tự về xây dựng cơ 
bản, tổ chức triển khai thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.  

Thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng. Khen thưởng kịp thời đối với 
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị 
trực thuộc, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố tích 
cực chủ động triển khai, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mang tính bứt 
phá để tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để đạt được kết quả cao 
nhất, tạo chuyển biến rõ nét trong ngành. 

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi về Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan 
có thẩm quyền, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh./. 

 

Nơi nhận: 
   - UBND tỉnh (b/c);   

- Sở KH-ĐT; 
- Sở Tài chính; 
- UBND các huyện,TP; 
- Phòng NN&PTNT các huyện, phòng KT TP; 
- Các đơn vị HCSN trực thuộc; 
- Các Công ty, doanh nghiệp thuộc ngành; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng ban của Sở; 
- Lưu: VT, KHTC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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