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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:10 /TB-SNN 

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

Lạng Sơn, ngày  15 tháng 02 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận họp giao ban thường kỳ tháng 02 năm 2019 
  

Ngày 13/02/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp 
giao ban thường kỳ tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019. Tham dự 
họp có đồng chí Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở - Chủ trì, tham dự 
cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc 
Sở, Lãnh đạo Văn phòng ĐP XD NTM tỉnh. Sau khi nghe các phòng, ban, đơn 
vị báo cáo kết quả công tác tháng 02 và đề xuất một số nhiệm vụ tháng 03 năm 
2019, ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng chí Lý Việt Hưng, 
Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung 
thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:  

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau 
tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo văn bản số 79/SNN-VP ngày 15/01/2019 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công điện của Thủ tướng Chính phủ 
(225/SY-VP trên eOffice) về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết 
nguyên đán Kỷ Hợi 2019, kịp thời giải quyết công việc, không để ảnh hưởng 
đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân. Quán triệt tới toàn thể 
công chức, viên chức, người lao động không đi lễ hội trong giờ hành chính, 
không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. 

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ tham mưu thực hiện kết luận của Chủ 
tịch UBND tỉnh (Thống báo số 11/TB-UBND) theo nhiệm vụ đã giao tại văn bản 
số 115/SNN-KHTC ngày 23/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

Các đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm 2019 của 
đơn vị theo chỉ đạo tại thông báo số 03/TB-SNN ngày 17/01/2019 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án, mô hình… Hoàn thành trình Phòng KHTC thẩm định, trình 
Lãnh đạo Sở ban hành quyết định phê duyệt chậm nhất ngày 15/3/2019. Sau thời 
gian trên đơn vị nào chưa có quyết định phê duyệt sẽ thực hiện điều chỉnh kế 
hoạch vốn cho các đơn vị có nhu cầu. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách 
nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 
của đơn vị mình. 

Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của UBND tỉnh năm 2019 về “Tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người 
dân và doanh nghiệp”. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
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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.  

2. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019 (theo Quyết định 
số 235/QĐ-UBND ngày 30/01/2019) 

- Giao Phòng KHTC chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Tham 
mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung 01. Tiếp tục tập trung chỉ 
đạo có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới; Tổng hợp xây dựng Chương trình, kế hoạch chung của Sở triển 
khai thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Hoàn thành trong tháng 
2/2019. 

- Giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản chủ trì 
phối hợp với các đơn vị liên quan: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện Nội dung 02. Tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực 
phẩm và vật tư nông nghiệp. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện tốt Dự án 
sản xuất rau an toàn tại Cao Lộc và Thành phố. Hoàn thành chậm nhất 
25/2/2019. 

- Giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 
quan: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung 03. Đổi mới 
hình thức tổ chức sản xuất và liên kết. Hoàn thành chậm nhất 25/2/2019. 

- Giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: 
Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung 04. Xây dựng Đề 
án đẩy mạnh trồng rừng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng 
trồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025. Hoàn thành chậm nhất 25/2/2019. 

- Giao Chi cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với BQL DA Nông nghiệp và 
PTNT và các đơn vị liên quan: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện Nội dung 05. 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. Hoàn thành chậm nhất 25/2/2019. 

- Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Tham 
mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung 06. Chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính và nâng cao hiệu quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Hoàn 
thành chậm nhất 25/2/2019. 

3. Phòng Kế hoạch -Tài chính: 

Đôn đốc các đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm 
2019; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, dự án, mô 
hình… Hoàn thành trình Lãnh đạo Sở ban hành quyết định phê duyết chậm nhất 
ngày 15/3/2019. 

Tiếp tục tham mưu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án điều 
chỉnh danh giới 3 loại rừng; Phối hợp với BQL Rừng Đặc dụng Hữu Liên và 
UBND các huyện, thành phố, Đơn vị tư vấn rà soát, giải quyết các vấn đề phát 
sinh. 
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Xây dựng kế hoạch thực hiện xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách 
năm 2018 các đơn vị trực thuộc. 

Tham mưu xây dựng chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm sản 
xuất, tiêu thụ rau an toàn tại Hàn Quốc khi có thông báo kết luận của Chủ tịch 
UBND tỉnh tại buổi kiểm tra Dự án đầu tư sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ 
sản phẩm tại huyện Cao Lộc. 

4. Phòng Thủy sản - KTTH:  

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 cây 
trồng, vật nuôi. 

Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo mùa vụ, thời vụ, cơ cấu cây trồng 
sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố. Hoàn thành chậm nhất 
ngày 20/02/2019. 

5. Phòng Quản lý xây dựng công trình:  

Phối hợp với các đơn vị làm chủ đầu tư theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản.  

Phối hợp với BQL DA Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng kế 
hoạch chi tiết triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ Hợp phần bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. Tham 
mưu chương trình kiểm tra làm việc với UBND huyện Đình Lập, Lộc Bình. 
Làm việc với BQL DA Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Hợp phần. 

6. Văn phòng Sở: 

Tiếp tục tham mưu thực hiện chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 
của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong năm 2019; 
Tham mưu thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với tất 
cả các đơn vị trực thuộc ngay từ đầu năm. 

7. Chi cục Kiểm lâm: 

Chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 
2019. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, làm rõ nguyên 
nhân các vụ cháy rừng. Không để xảy ra điểm nóng, tụ điểm phức tạp vi phạm 
quy định về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện công tác trồng 
rừng năm 2019, trong đó 75% trở lên trồng trong vụ xuân hè theo hướng dẫn số 
01/HD-SNN ngày 16/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tiệp tục tham mưu triển khai Luật Lâm nghiệp và các nghị định có liên 
quan trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu hướng dẫn UBND huyện Đình Lập triển khai kế hoạch, tổ 
chức quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng của dự án Bảo vệ và phát triển 
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rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập theo quy 
định. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu thực hiện trồng 
rừng thay thế Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, Dự án Đường cao tốc Bắc Giang – 
Lạng Sơn. 

Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra một số cơ sở nuôi 
nhốt, lưu trữ động vật hoang dã. 

8. Chi cục Thú y: Tham mưu văn bản của Sở gửi các huyện, thành phố 
chỉ đạo tái đàn lợn; Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác vệ sinh, tiêu độc khử 
trùng trên địa bàn tỉnh. 

9. Chi cục Bảo vệ thực vật: Tăng cường công tác dự tính, dự báo, tham 
mưu công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng nói chung, trong đó 
chú trọng phòng trừ bệnh trên cây khoai tây. 

10. Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS: Tiếp tục tham mưu tăng 
cường quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh. 

11. Chi cục Phát triển nông thôn:  

Khẩn trương hoàn thiện 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. Tham 
mưu họp góp ý trong ngành trước khi xin ý kiến của các Sở, ngành có liên quan. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

12. Chi cục Thủy lợi:  

Tham mưu tổng kết công tác phòng chống thiên tại năm 2018, triển khai 
nhiệm vụ năm 2019. 

Tham mưu tổ chức kiểm tra thực tế đánh giá nhu cầu sử dụng Quỹ phòng 
chống thiên tai các huyện, thành phố. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, 
kiểm tra hiện trạng, đánh giá tình hình nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng 
nước tiết kiệm và có hiệu quả, đảm bảo nước tưới cho vụ sản xuất Đông-xuân 
2018-2019. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi. 

13. Ban quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT:  

Phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng công trình tham mưu xây dựng kế 
hoạch chi tiết triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ Hợp phần bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo quy định tại quyết 
định số 277/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ 
đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2019, gửi Phòng 
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Quản lý xây dựng công trình thẩm định trước khi trình Lãnh đạo Sở ban hành 
báo cáo theo quy định. 

Tham mưu thực hiện tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 
tỉnh Lạng Sơn theo văn bản số 487/VP-KTN ngày 02/02/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh. 

Tham mưu thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại thông 
báo kết luận số 52/TB-UBND ngày 31/01/2019 về Kết luận của đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành các 
dự án trọng điểm năm 2018. 

14. Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên: Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, công bố ranh giới Khu rừng đặc dung Hữu Liên đến các cấp ủy đảng, 
chính quyền và nhân dân các xã, huyện có liên quan. 

15. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: 

Tham mưu chuẩn bị các điều kiện làm việc với đoàn công tác của Tổng 
cục thủy lợi về Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 
dựa trên kết quả. 

16. Văn phòng Điều phối CT MTQG Xây dựng NTM tỉnh: 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện phân bổ 
vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.  

Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, 
tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 
2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

Khẩn trương tham mưu 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. 

Ban hành văn bản gửi các huyện khẩn trương tổ chức Lễ công bố quyết 
định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đối với những xã chưa tổ 
chức. 

Trên đây là kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban 
thường kỳ tháng 02 năm 2019. 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: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị, phòng, ban; 
- VP ĐP XD NTM tỉnh; 
- Hội làm vườn tỉnh; 
- Trang TTĐT; 
- Lưu VT, VP. 

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

 
 
 
 

Nguyễn Quang Hòa 
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