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KẾ HOẠCH 
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

 của Sở Nông nghiệp và PTNT  
 

 Căn cứ Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
năm 2019; Quyết định 235/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Phê 
duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế 
hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm  được giao năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp, 

nông thôn tại Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 21/01/2019 của Tỉnh ủy và Quyết 
định số 235/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo 
chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao nhất. 

2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban đơn vị trực thuộc 
triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và thời gian lộ trình thực hiện làm cơ sở để 
kiểm tra đôn đốc, đánh giá phân loại các phòng ban đơn vị và cá nhân các đồng 
chí thủ trưởng các đơn vị, phòng ban vào cuối năm. 

3. Các đơn vị phòng ban nghiêm túc, chủ động trong việc tham mưu, đề 
xuất và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Định kỳ hàng 
tháng, quí, năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Sở để tổng hợp xem xét kịp 
thời có định hướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 

II. NỘI DUNG 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 tổng 
sản lượng lương thực đạt trên 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; trồng rừng 
mới 9.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,5%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước 
hợp vệ sinh đạt 93%. 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. 
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. 

1.1. Lĩnh vực trồng trọt: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ vào 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 từng địa phương. Từng bước hình 
thành rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở lợi thế của từng vùng, 
tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh, có nguồn gốc rõ ràng, 
đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phấn đấu tổng sản lượng lương 
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thực toàn tỉnh đạt trên 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 Nhiệm vụ, lộ 
trình cụ thể:  

a- Tăng cường công tác dự tính dự báo, chủ động trong phòng chống dịch 
bệnh trên cây trồng, cây lâm nghiệp, cây ăn quả trong đó tập trung vào hỗ trợ 
phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng chủ lực; tăng cường quản lý nhà 
nước về thuốc bảo vệ thực vật, trọng tâm là ngăn chặn, phòng ngừa việc buôn bán 
lưu thông thuốc BTVT không đảm bảo chất lượng, nhập lậu trên thị trường. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Lý Việt Hưng. 
- Chủ trì thực hiện: Chi cục Bảo vệ thưc vật. 
- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
b- Tăng cường chuyển giao các biện pháp thâm canh, thực hành sản xuất 

tốt; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng và thích 
ứng với biến đổi khí hậu. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Sở Lý Việt Hưng. 
- Chủ trì thực hiện: Trung tâm khuyến nông. 
- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
c- 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 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. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Lý Việt Hưng. 
- Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch – Tài chính. 
- Phối hợp thực hiện: Các đơn vị, phòng ban thuộc Sở; các cơ quan liên 

quan và UBND các huyện, thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
d- Theo dõi tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh 

tác trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 85 triệu/ha trở lên. 
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Lý Việt Hưng. 
- Chủ trì thực hiện: Phòng Thủy sản kỹ thuật – tổng hợp. 
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- Phối hợp thực hiện: Các đơn vị, phòng ban thuộc Sở; các cơ quan liên 
quan và UBND các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
1.2. Lĩnh vực lâm nghiệp: trồng rừng mới 9.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 

62,5%, cụ thể lộ trình thực hiện như sau:  
- Quý I, II/2019, chỉ đạo công tác chuẩn bị hiện trường, giống. Hoàn thành 

việc thẩm định trình phê duyệt thiết kế các hạng mục lâm sinh sử dụng vốn 
NSNN trước 30/6/2019  

- Quý I, II, III, IV/2019, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và 
phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành ở 
mức cao nhất các chỉ tiêu lâm sinh đề ra. Chỉ đạo thực hiện việc nghiệm thu, 
thanh quyết toán theo quy định. 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Hoàng Văn Chiều. 
+ Chủ trì thực hiện: Chi cục Kiểm Lâm 
+ Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; các cơ 

quan liên quan và UBND các huyện, thành phố. 
1.3. Tham mưu thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước 

hợp vệ sinh đạt 93% 
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Nguyễn Phúc Đạt. 
- Chủ trì thực hiện: Trung tâm nước sạch và vệ sinh MTNT. 
- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
1.4. Xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu trong năm 2019 có thêm 12 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới. 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. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Lý Việt Hưng. 
- Chủ trì thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn. 
- Phối hợp thực hiện: Văn phòng điều phối XDNTM, các phòng, ban, đơn 

vị chuyên môn; các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
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, lộ trình như sau: 
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- Quý I/2019: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hạng mục thực hiện năm 
2019; Giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sơ chế, chế biến rau, củ, 
quả và giò, chả, nem tại các huyện và thành phố Lạng Sơn, về đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn huyện, 
thành phố Lạng Sơn. 

- Quý II/2019: Tổ chức 03 lớp tập huấn tại Thành phố Lạng Sơn; thời gian 
tập huấn  01 ngày/ lớp, mỗi lớp 50 học viên; đối tượng cán bộ, công chức xã; nội 
dung tập huấn: Tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản mới liên quan đến công 
tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và triển khai thực hiện Thông tư 
38/2018/TT-BNNPTNT và 17/2018/TT-BNNPTNT; In và phát hành 12.000 tờ rơi 
về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phát cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 
các huyện, thành phố. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện hỗ trợ mô hình VietGap chè tại huyện Đình 
Lập. 

Giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sơ chế, chế biến rau, củ, 
quả và giò, chả, thịt tại các huyện và thành phố Lạng Sơn, về đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện, thành phố Lạng Sơn; 

Lấy 20 mẫu rau xanh, 20 mẫu giò chả, nem, 35 mẫu thịt lợn tươi để kiểm tra bộ 
test thử nhanh dư lượng thuốc trừ sâu, hàm lượng Nitrat trong Rau, Quả và kiểm tra 
Hàn the trong  Giò, chả, Clenburol, Ractopamine, salbutamol trong thịt lợn,..: 

Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực 
phẩm theo quy định trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh ATTP theo quy 
định; Kiểm tra giám sát mô hình VietGAP đã được cấp giấy chứng nhận; Giám 
sát vùng sản xuất rau an toàn tại Gia Cát, Tân Liên Cao Lộc và Mai Pha TPLS; 
Kiểm tra, giám sát và lấy mẫu cây trồng,vật nuôi tại một số địa điểm có tác động 
của yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hoặc kiểm tra lấy 
mẫu các các sản phẩm nông lâm thủy sản chương trình đột xuất, tháng cao điểm 
vệ sinh ATTP,..  

- Quý III/2019: Tiếp tục lấy 23 mẫu rau xanh các loại, 23 mẫu giò chả, 35 mẫu 
thịt lợn tươi để kiểm tra bộ test thử nhanh dư lượng thuốc trừ sâu, hàm lượng Nitrat 
trong Rau, Quả và kiểm tra Hàn the trong  Giò, chả, Clenburol, Ractopamine, 
salbutamol trong thịt lợn,..; Kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thủy sản(phân tích định 
lượng): lấy 28 mẫu thủy sản khô tại các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 6 
huyện, thành phố (Thành phố lấy 12 mẫu, 03 ngày ; Lộc Bình 4 mẫu, 01 ngày; 
Hữu Lũng 4 mẫu, 01 ngày; Chi Lăng 4 mẫu, 01 ngày; Bắc Sơn 4 mẫu, 01 ngày. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản suất, sơ chế, chế biến và 
kinh doanh thực phẩm theo quy định trên địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh 
ATTP theo quy định; Số đợt thanh tra, kiểm tra: Căn cứ vào các dấu hiệu vi phạm, 
thư tố giác hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên; Tiếp tục giám sát thực hiện mô hình 
VietGap tại huyện Đình Lập;  

Kiểm tra giám sát mô hình VietGAP đã được cấp giấy chứng nhận: Mô 
hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm áp 
dụng đối với cây Bưởi, Na tại Chi Lăng - Lạng Sơn; Mô hình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt (VietGAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm áp dụng đối với cây Dứa tại 
Hữu Lũng - Lạng Sơn. 
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 Đôn đốc các huyện thực hiện theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và 
Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT; Giám sát vùng sản xuất rau an toàn tại Gia Cát, 
Tân Liên Cao Lộc và Mai Pha TPLS. 

- Quý IV/2019: Tiếp tục lấy 22 mẫu rau xanh các loại, 22 mẫu giò chả, 35 mẫu 
thịt lợn tươi để kiểm tra bộ test thử nhanh dư lượng thuốc trừ sâu, hàm lượng Nitrat 
trong Rau, Quả và kiểm tra Hàn the trong  Giò, chả, Clenburol, Ractopamine, 
salbutamol trong thịt lợn,..; Kiểm tra, giám sát và lấy mẫu thủy sản(phân tích định 
lượng): Lấy 20 mẫu quả các loại tại các hộ kinh doanh quả trên địa bàn 3 huyện, 
thành phố (Thành phố 12 mẫu, 03 ngày; Văn Lãng 04 mẫu, 01 ngày; Lộc Bình 04 
mẫu, 01 ngày). 

Kiểm tra, đánh giá xếp loại định kỳ, kết hợp lấy mẫu giám sát đảm bảo 
ATTP tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, sơ chế chế biến, kinh doanh; Thanh tra, kiểm 
tra các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực phẩm theo quy định trên 
địa bàn tỉnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh ATTP theo quy định; Kiểm tra, giám sát và 
lấy mẫu cây trồng,vật nuôi tại một số địa điểm có tác động của yếu tố môi trường 
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp hoặc kiểm tra lấy mẫu các các sản phẩm 
nông lâm thủy sản chương trình đột xuất, tháng cao điểm vệ sinh ATTP,..  

 Đôn đốc các huyện thực hiện theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT và 
Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT; Giám sát vùng sản xuất rau an toàn tại Gia Cát, 
Tân Liên Cao Lộc và Mai Pha TPLS. 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Lý Việt Hưng. 
+ Chủ trì thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS. 
+ Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thành phố. 
+ Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
3. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết: Hướng dẫn, hỗ trợ 

thành lập mới từ 12 - 14 hợp tác xã 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. Trình ban hành và triển khai 
thực hiện Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

3.1. Tham mưu Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới từ 12 - 14 hợp tác xã 
theo Luật Hợp tác xã năm 2012: 

- Quý I/2019: Ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch hỗ trợ thành lập mới 
HTX nông nghiệp. 

- Quý II, III, IV/2019: Triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn thành 
lập mới HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Hỗ trợ xây dựng 1 - 2 mô hình hợp tác xã điển hình phục vụ liên 
kết gắn với tiêu thụ sản phẩm: 

- Quý I/2019: lựa chọn xây dựng 1-2 mô hình HTX điển hình phục vụ liên 
kết gắn với tiêu thụ sản phẩm.  
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- Quý II, III, IV/2019: Triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết các mô 
hình mô hình hợp tác xã điển hình phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm 

3.3. 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 

 - Quý I/2019: UBND đã ban hành Kế hoạch số 33/ KH-UBND ngày 
11/02/2019  Kế hoạch Triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 
Ban hành văn bản triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
cho cán bộ quản lý Nhà nước, cán bộ đoàn thể các cấp về hợp tác xã nông nghiệp;  
các chức danh, thành viên hợp tác xã nông nghiệp. Rà soát, bổ sung hợp tác xã 
đáp ứng điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc để báo cáo UBND 
tỉnh phê duyệt bổ sung.  

- Quý II, III, IV/2019: Triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ về Kinh tế tập thể và tiến hành kiểm tra giám sát thực hiện tri thức trẻ 
làm việc tại các HTX, nắm rõ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực 
hiện. 

3.4. Hoàn thành việc xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và 
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. 

- Quý I/2019: UBND tỉnh đã có Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 18/2/2019 
của UBND tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến 
về việc xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi có thông báo của UBND 
tỉnh, Chi cục PTNT tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT thành lập ban soạn thảo 
Nghị quyết; xây dựng dự thảo Nghị quyết theo Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 
23/01/2017 của UBND tỉnh Hướng dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Quý II/2019: hoàn thành dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến các Sở ban, 
ngành liên quan. Hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết để thông qua 
phiên họp UBND tỉnh tháng 5/2019. 

3.5. Tham mưu trình ban hành và triển khai thực hiện Đề án OCOP 
trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quý I/2019: Đôn đốc đơn vị Tư vấn hoàn thiện việc thu thập số liệu thứ 
cấp của tỉnh (ở các cấp tỉnh, huyện, xã), đồng thời hoàn thiện dự thảo gửi xin ý 
kiến của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, tiếp thu hoàn thiện các ý 
kiến góp ý dự thảo. 

- Quý II/2019: Hội nghị xin ý kiến dự thảo đề án và trình UBND tỉnh  phê 
duyệt theo quy định. Hội nghị tập huấn triển khai cấp tỉnh, cấp huyện về chương 
trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại tỉnh Quảng Ninh.  

- Quý III/2019:  
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+ Công bố Quyết định phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quý IV/2019: Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Nguyễn Phúc Đạt. 
+ Chủ trì thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn. 
+ Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thành phố. 
+ Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
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:  
4.1. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 
- Quý I/2019: 
+ Phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan dự thảo các văn bản, tài liệu 

liên quan chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, 
triển khai nhiệm vụ năm 2019. Cụ thể như: Báo cáo tổng kết công tác PCTT và 
TKCN năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho các thành 
viên Ban Chỉ huy PCTT; Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại 
các huyện thành phố; Kế hoạch Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019;  

+ Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN; Xây dựng 
kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019; Xây dựng, lập dự toán thực hiện 
tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai theo KH số 
123/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh; 

+ Phối hợp với Ban chỉ huy công trình Hồ Bản Lải thường xuyên liên lạc trong 
mùa mưa bão, để nắm bắt thông tin trong quá trình thi công, để đảm bảo an toàn cho 
công trình, cho người, máy móc, trang thiết bị... 

+ Trực ban, xử lý thông tin về công tác PCTT và TKCN theo Quyết định số 
42/QD-PCTT ngày 29/3/2018 của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

- Quý II/2019: Phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị tổng kết công 
tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo chỉ đạo của cấp 
trên. Đôn đốc các huyện, thành phố thu nộp Quỹ PCTT năm 2019; Tiếp tục, xây 
dựng, lập dự toán thực hiện tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống 
thiên tai; trình phê duyệt, ban hành kế hoạch thực hiện; Tổ chức các lớp tập huấn nâng 
cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; Trực ban, xử lý thông tin về công 
tác PCTT và TKCN theo Quyết định số 42/QD-PCTT ngày 29/3/2018 của Trưởng 
Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

- Quý III/2019: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về 
phòng chống thiên tai; đôn đốc các huyện, thành phố thu nộp Quỹ PCTT năm 2019; 
Trực ban, xử lý thông tin về công tác PCTT và TKCN theo Quyết định số 42/QD-
PCTT ngày 29/3/2018 của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

- Quý IV/2019:  
Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng 

chống thiên tai (Theo kế hoạch); Đôn đốc các huyện, thành phố thu nộp Quỹ PCTT 
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năm 2019; Trực ban, xử lý thông tin về công tác PCTT và TKCN theo Quyết định số 
42/QD-PCTT ngày 29/3/2018 của Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 

4.2. Nhiệm vụ triển khai dự án Hồ chứa nước Bản Lải 
a- Liên quan đến các khu tái định cư 
- Hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và phê duyệt dự án các khu tái định cư: 

thời gian khoảng 2,5 tháng (dự kiến giữa tháng 5/2015 phê duyệt dự án); 
- Lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công các khu tái định cư trình 

thẩm định và phê duyệt; thời gian khoảng 3 tháng (dự kiến từ ngày 21/5 đến ngày 
20/8/2019); 

- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các khu tái định cư dự kiến từ ngày 
09/9/2019 đến ngày 08/10/2019; 

- Thi công xây dựng các khu tái định cư dự kiến từ ngày 09/10/2019 đến 
ngày 08/7/2020; 

- Đất sản xuất của khu tái định cư dự kiến từ lúc thông báo thu hối đất đến 
bàn giao mặt bằng từ ngày 21/4/2019 đến ngày 08/10/2019. 

b- Thi công xây dựng cầu Pò Háng và xử lý các đoạn bị ngập nước trên 
Quốc lộ 31  

Tiếp tục tổ chức triển khai thi công xây dựng cầu Pò Háng và các đoạn bị 
ngập trên quốc lộ 31: Thời gian hoàn thành dự kiến sau 18 tháng, bắt đầu từ tháng 
01/2019 đến tháng 6/2020 (riêng các cầu kiện dưới nước của cầu Pò Háng xong 
trước mùa mưa lũ năm 2019). 

c- Công tác trích đo bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng các khu tái 
định cư 

Các công việc cần thực hiện gồm: Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân 
khu vực ảnh hưởng; Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công tác đo 
vẽ trích đo bản đồ địa chính; Thực hiện công tác trích đo kết hợp công tác kiểm 
đếm; Thẩm định giá, áp giá, niêm yết công khai và chi trả tiền bồi thường; Thời 
gian thực hiện dự kiến khoảng 5,5 tháng (từ ngày 21/4/2019 đến ngày 
07/10/2019). 

d- Công tác trích đo bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng các khu đất 
sản xuất của người dân thuộc tái định cư 

Các công việc cần thực hiện gồm: Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân 
khu vực ảnh hưởng; Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công tác đo 
vẽ trích đo bản đồ địa chính; Thực hiện công tác trích đo kết hợp công tác kiểm 
đếm; Thẩm định giá, áp giá, niêm yết công khai và chi trả tiền bồi thường; Thời 
gian thực hiện dự kiến khoảng 5,5 tháng (từ ngày 24/4/2019 đến ngày 
08/10/2019). 

e- Công tác trích đo bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng lòng hồ, hệ 
thống kênh chính 

Các công việc cần thực hiện gồm: Thông báo thu hồi đất đến các hộ dân 
khu vực ảnh hưởng; Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện công tác đo 
vẽ trích đo bản đồ địa chính; Thực hiện công tác trích đo kết hợp công tác kiểm 
đếm; Thẩm định giá, áp giá, niêm yết công khai và chi trả tiền bồi thường; Thời 
gian thực hiện dự kiến khoảng 17 tháng (từ ngày 01/02/2019 đến ngày 30/6/2020). 

g- Dịch chuyển, khắc phục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc công tác đền 
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bù, giải phóng mặt bằng 
Bao gồm công trình: Di chuyển trạm bơm cấp nước cho thị trấn Đình Lập; 

Đường vào đình Pò Háng; Đường vào trường mầm non thôn Pò Háng; Tuyến 
đường điện; Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 7,5 tháng (từ ngày 10/3/2019 
đến ngày 31/10/2019). 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Nguyễn Phúc Đạt. 
+ Chủ trì thực hiện: Ban quản lý dự án Nông nghiệp và  Phát triển nông 

thôn. 
+ Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn; các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện Đình Lập, Lộc Bình. 
+ Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
5. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ: 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. Phấn đấu 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao bảo đảm đúng quy 
định, tiến độ, chất lượng; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
chấp hành tốt kỷ luật kỷ cương hành chính; phấn đấu cơ quan đạt tiêu chuẩn “An 
toàn về an ninh, trật tự”. 

5.1. 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. 

a-  Đẩy mạnh cải cách hành chính:  
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất công tác Cải 

cách hành chính theo kế hoạch số 13/KH-SNN ngày 23/01/2019 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và phụ biểu phân công trách nhiệm triển khai thực 
hiện kèm theo kế hoạch số 13/KH-SNN. 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: PGĐ Lý Việt Hưng. 
+ Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị. 
+ Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Sở. 
+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2019; Báo cáo theo kế hoạch số 13/KH-

SNN. 
- Rà soát đánh giá 27 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đề xuất, 

kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp. Theo Kế 
hoạch số 04/KH-SNN ngày 08/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: PGĐ Lý Việt Hưng. 
+ Chủ trì thực hiện: Chi cục BVTV, Chi cục PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi 

cục Thú y. 
+ Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở thẩm định. 
+ Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 04/KH-SNN 
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, công tác cải 

cách TTHC nhằm nâng cao chất lượng thực hiện TTHC  trong  lĩnh vực Nông 
nghiệp và PTNT theo Kế hoạch số 78/KH-SNN ngày 28/12/2018 của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Hoạt động kiểm soát thủ tục hành 
chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2019. 
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+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: PGĐ Lý Việt Hưng. 
Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở, Phòng TS – KTTH, Chi cục BVTV, Chi 

cục PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thú y, Chi cục QLCL NLS và TS, Chi cục 
Thủy lợi, BQL Rừng Đặc dụng Hữu Liên. (theo biểu phân công tại kế hoạch 
78/KH-SNN) 

+ Phối hợp thực hiện: Đơn vị có liên quan. 
+ Thời gian thực hiện: Theo tiến độ tại kế hoạch 78/KH-SNN. 
- Xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập đoàn tổ chức kiểm tra công tác 

cải cách hành chính, kiểm soát TTHC. 
+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: PGĐ Lý Việt Hưng. 
+ Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở 
+ Phối hợp thực hiện: Phòng TCCB, các phòng, đơn vị có liên quan. 
+ Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2019. 
b-  Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo Sở và người đứng đầu các phòng ban, 

đơn vị trực thuộc trong thực thi công vụ:  
Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Giám 

đốc về mọi hoạt động của phòng, ban, đơn vị mình, cụ thể: Việc phân công, phân 
nhiệm; ban hành các nội quy, quy chế, các văn bản chỉ đạo điều hành; thực hiện 
quy chế dân chủ; công tác tham mưu đề xuất; banh hành chương trình, kế hoạch 
để thực hiện nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; 
tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao; công tác quản lý tài sản 
công, tài chính của đơn vị, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Sở (theo lĩnh vực được phân công). 
- Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị. 
- Phối hợp thực hiện: Các phòng thuộc Sở. 
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 
5.2. Phấn đấu 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao bảo đảm đúng quy 

định, tiến độ, chất lượng 
a-  Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế quản lý nhiệm vụ 
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: PGĐ Lý Việt Hưng. 
- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở. 
- Phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị. 
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2019. 
b- Thực hiện 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao bảo đảm đúng quy 

định, tiến độ, chất lượng 
Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Sở (theo lĩnh vực được phân công). 
Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị. 
Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở (Theo dõi, đôn đốc, báo cáo trên phần 

mềm). 
Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 
5.3. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính 
a- Thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của UBND tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh 
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nghiệp” theo các nội dung kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 19/01/2018 và văn bản 
số …. /SNN-VP ngày … của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc: 
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của 

tỉnh và của Sở về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phát huy sức mạnh tập thể, đề 
cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn 
hóa ứng xử chưa chuẩn mực của công chức, viên chức; gắn kết quả thực hiện với 
công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng, kịp thời khen thưởng 
công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc; có hình thức kỷ luật 
nghiêm công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành 
chính. 

Chủ động, tích cực nêu cao tinh thân trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 
được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu.  

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ 
quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao. Quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, người lao 
động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu 
quả thời gian làm việc. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 
cơ quan, đơn vị.  

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của công 
chức, viên chức. 

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ 
cương hành chính và văn hóa công sở tại các phòng, đơn vị trực thuộc; kiên quyết 
thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách 
nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Sở (theo lĩnh vực được phân công). 
+ Chủ trì thực hiện: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị. 
+ Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở, Phòng TCCB. 
+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 
- Công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị cần nhận 

thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
thống nhất từ nhận thức đến hành động, có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong 
thi hành nhiệm vụ, công vụ: Phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức 
trách nhiệm, trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ thứ bậc hành chính, đúng thẩm 
quyền; thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ 
sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; nghiêm cấm 
việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử 
lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp; Từng 
công chức, viên chức, người lao động căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân 
công cần kế hoạch về thời gian, phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ được 
giao, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, chất lượng; Chấp hành nghiêm túc nội quy, 
quy chế, thời gian làm việc tại cơ quan; không làm việc riêng trong giờ làm việc; 
không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của 
ngày làm việc, ngày trực... 
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+ Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị. 
+ Chủ trì thực hiện: Công chức, viên chức, người lao động. 
+ Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở, Phòng TCCB. 
+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 
b- Tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 theo kế hoạch 

số 20/KH-SNN ngày 19/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: PGĐ Lý Việt Hưng. 
- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở. 
- Phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị. 
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 
5.4. Phấn đấu cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 
Đảm bảo tốt 05 tiêu chí về cơ quan đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật 

tự” theo Hướng dẫn số 1411/HD-BCĐ ngày 27/4/2018 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh 
về thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét duyệt và công nhận khu dân cư, xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh trật tự”. 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Sở (theo lĩnh vực được phân công). 
- Chủ trì thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Sở. 
- Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn khác. 
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc theo nhiệm vụ được giao bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, phân công công 
chức, viên chức tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh để 
có hướng chỉ đạo thực hiện. 

 2. Các đồng chí Lãnh đạo Sở theo lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm 
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. 

 3. Giao tổ theo dõi đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ theo dõi đôn đốc các 
đơn vị, phòng ban triển khai thực hiện theo lộ trình kế hoạch đề ra. Tổng hợp báo 
cáo kết quả thực hiện cho Ban giám đốc Sở. 

 4. Định kỳ hàng tháng, quý, năm các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trên cơ 
sở nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về Sở để theo dõi, tổng hợp, 
tham mưu xây dựng báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định . 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về 
Sở (qua phòng Kế hoạch Tài Chính) bằng văn bản và Email: 
khtcsnnls@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ban giám đốc kịp thời chỉ đạo, tháo 
gỡ./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, KHTC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Lý Việt Hưng 
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