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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình số 38/CTr-UBND 

ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân 

dân tỉnh năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình làm việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh năm 2020; Phân công cụ thể trách nhiệm, thời gian lộ trình thực 

hiện đối với lãnh đạo phụ trách chỉ đạo và trách nhiệm chủ trì của các đơn vị 

phòng, ban thuộc Sở. 

2. Các đơn vị, phòng, ban nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; Định kỳ 

báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo phụ trách chỉ đạo để kịp thời xem xét có 

định hướng chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết 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 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2020-2025 

- Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo: Đồng chí Hoàng Văn Chiều – Phó Giám 

đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Kiểm lâm. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính; UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành dự thảo báo cáo: Trình Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 05/4/2020; trình UBND tỉnh phiên họp tháng 5/2020; trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 7/2020; trình Ban Chấp hành tháng 9/2020. 

2. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và 

phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết sản xuất và xây dựng chỉ 

dẫn địa lý, nhãn mác, thương hiệu sản phẩm giai đoạn 2020-2025 
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- Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Thu – Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

Thủy sản. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng thủy sản - kỹ 

thuật tổng hợp; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành dự thảo văn bản: Trình Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 10/5/2020; trình UBND tỉnh phiên họp tháng 6/2020; trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2020. 

3. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 

- Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo: Đồng chí Lý Việt Hưng – Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng KHTC, Chi cục PTNT, Các Sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành dự thảo Báo cáo: Trình Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 10/6/2020; trình UBND tỉnh phiên họp tháng 7/2020; trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2020; trình Ban Chấp hành tháng 9/2020. 

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Nâng cao 

năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025 

- Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo: Đồng chí Nguyễn Phúc Đạt – Phó Giám đốc 

Sở. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Thủy lợi. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Quản lý xây dựng công trình; phòng Kế hoạch 

– Tài chính; UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV khai thác 

CTTL Lạng Sơn và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành dự thảo văn bản: Trình Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 10/5/2020; trình UBND tỉnh phiên họp tháng 7/2020. 

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đổi mới 

hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

- Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo: Đồng chí Nguyễn Phúc Đạt – Phó Giám đốc 

Sở. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Kế hoạch – Tài chính; phòng Thủy sản – Kỹ 

thuật tổng hợp; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành dự thảo văn bản: Trình Sở Nông nghiệp và PTNT 

trước ngày 10/6/2020; trình UBND tỉnh phiên họp tháng 8/2020. 
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6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo: Đồng chí Đinh Thị Thu – Phó Giám đốc Sở. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm khuyến nông. 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Thủy sản - kỹ thuật tổng hợp; phòng Kế hoạch 

Tài chính; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. 

- Thời gian hoàn thành dự thảo văn bản:  

+ Xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của HĐND tỉnh: Trình Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/5/2020; 

trình UBND tỉnh chậm nhất trong tháng 6/2020 

+ Xây dựng Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND: Trình Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/9/2020; trình UBND 

tỉnh phiên họp tháng 11/2020; trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch này khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện từng nội dung, 

trong đó xác định rõ lộ trình thực hiện các nhiệm vụ đến từng tháng, quý, 

gửi Sở Nông nghiệp và PTNT trong tháng 01/2020. 

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 Phòng Kế hoạch – Tài chính theo dõi đôn đốc các đơn vị triển 

khai thực hiện nhiệm vụ theo lộ trình kế hoạch đề ra. Tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện cho Ban Giám đốc Sở; theo dõi, tổng hợp những đơn vị không 

thực hiện đúng lộ trình kế hoạch, chuẩn bị nội dung không đảm bảo yêu cầu 

để làm cơ sở đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân thủ trưởng các cơ 

quan thuộc Sở./.  

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Văn phòng điều phối  Chương trình  

   MTQG XDNTM tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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