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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4/2019 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu cho UBND 
tỉnh triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 
trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh 
uỷ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng về chiến  lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định phân công lãnh đạo UBND tỉnh và 
thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch 
tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm 
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 1.  

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây 
trồng, vật nuôi; Kiểm tra, kiểm soát đối với lợn, sản phẩm từ lợn tại chốt kiểm dịch 
động vật trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch tả lợn Châu 
Phi; Chuẩn bị đầy đủ giống phục vụ cho sản xuất vụ Xuân 2019 đảm bảo đủ số 
lượng và chủng loại. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, truy quét tuần rừng, 
ngăn chặn việc khai thác, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép. Tăng cường thực 
hiện các biện pháp cấp bách trong phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng 
thường trực 24/24 giờ. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Lĩnh vực Nông nghiệp 

2.1.1. Trồng trọt, Bảo vệ thực vật 

Hiện nay bà con nông dân đang tiếp tục gieo trồng một số cây vụ xuân để 
đảm bảo thời vụ; tiếp tục chăm sóc các diện tích đã trồng để cây sinh trưởng phát 
triển tốt. Diện tích gieo trồng một số loại cây trồng cao hơn so với cùng kỳ năm 
                                         
1 Trình Phê duyệt danh sách bổ sung, thay thế các HTX nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt 
nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 
đoạn 2018-2020; Tờ trình về việc ban hành quyết định bộ tiêu chí và quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt 
chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 – 2020; báo cáo tiến độ triển khai Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm chỉ đạo thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững năm 2019; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư và rà soát điều 
chỉnh, bổ sung nhiệm vụ bố trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
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2018 do thời tiết ấm và có mưa. Đến ngày 11/4/2019 cấy lúa xuân ước đạt khoảng 
9.982 ha, Cây Ngô xuân ước đạt 12.900 ha; Cây Thạch đen ước đạt 1.179 ha; Cây 
Thuốc lá ước thực hiện đạt 2.125 ha; Rau Đông Xuân các loại ước đạt 4.100 ha. 
Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp: Đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại giống, 
vật tư nông nghiệp cho sản xuất.  

Tiếp tục chỉ đạo điều tra, theo dõi sâu keo mùa Thu; theo dõi, phòng trừ châu 
chấu tre hại cây trồng. Điều tra tình hình sâu mọt hại kho tại thành phố và huyện 
Văn Lãng kết quả chỉ thấy các đối tượng hại thông thường như: Mọt gạo, mọt ngô, 
mọt đục hạt nhỏ, mọt thóc đỏ… 2. 

2.1.2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

Tổng đàn trâu, bò ước khoảng 122.300 con, giảm do thiếu nhân lực chăn thả, 
thiệt hại do rét đậm, rét hại đầu năm, diện tích chăn thả ngày càng bị thu hẹp để mở 
rộng diện tích trồng cây ăn quả, trồng rừng sản xuất; mặt khác, việc thay thế sức 
cày, kéo bằng máy cơ giới nông nghiệp thuận tiện và hiệu quả hơn… Đàn lợn ước 
khoảng 284.800 con, giảm 04% so với cùng kỳ do đã xuất bán dịp tết và lễ hội, 
mặt khác Dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân nên không tái 
đàn với số lượng lớn. Giá lợn hơi tại thời điểm hiện nay có chiều hướng tăng 
khoảng 43.000đ/kg - 45.000đ/kg. Đàn gia cầm ước trên 3,9 triệu con, tăng 4,3% so 
với cùng kỳ. Đàn chó nuôi hiện ước khoảng trên 133.355 con. 

Đến ngày 15/4/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 03 huyện Lộc Bình, 
Văn Lãng và Hữu Lũng tại 73 hộ/ 13 thôn/09 xã, thị trấn3, tiêu hủy 534 con lợn với 
tổng trọng lượng là 20.983 kg. Nguy cơ lây lan dịch tả Châu phi diện rộng trên đàn 
lợn rất cao do việc di chuyển của người dân tại các vùng xảy ra dịch là rất lớn. 
Người lao động di chuyển đi bốc dỡ hàng tại cửa khẩu, lao động ở các tỉnh đã có 
dịch lên cửa khẩu, bên cạnh đó nguồn con giống và lượng thịt lợn vẫn phải nhập từ 
các tỉnh khác, hơn nữa tình hình buôn lậu sản phẩm động vật vẫn chưa được kiểm 
soát triệt để. Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình dịch bệnh, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Thông tư số 
07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Kế 
hoạch số 161/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 05/12/2018. Đồng thời tiếp tục chỉ 
đạo tăng cường công tác theo dõi giám sát phát hiện dịch bệnh, kịp thời báo cáo và 
triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Tiêm phòng trong tháng được 73.025 lượt con 4. Thực hiện tốt công tác kiểm 
dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 5. Tiếp nhận tiêu hủy 04 
vụ , trong đó: Nầm lợn: 837 kg; Vịt con giống: 400 con. 

                                         
2 Kiểm tra được 51 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Trong đó 09 cơ sở vi phạm với các lỗi,  tổng số tiền xử phạt: 
10.250.000đ. Đánh giá phân loại 13 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, 03 cơ sở kinh doanh phân bón. Tiếp nhận thuốc 
BVTV bị thu giữ và bàn giao cho Cục Bảo vệ thực vật với khối lượng: 31 kg (quy đổi) 
3 Xuân Mãn, Bằng Khánh, huyện Lộc Bình; Thụy Hùng, Hoàng Việt, Trùng Quán, Hoàng Văn Thụ huyện Văn 
Lãng; Vân Nham, Tân Thành, TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. 
4 Tiêm phòng trâu, bò: được 1.150 lượt con. Trong đó tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng: 120 lượt con, Tiên mao 
trùng: 579 lượt con,  Tẩy giun sán: 451 lượt con.Tiêm phòng lợn: được 15.747 lượt con, trong tiêm phòng dịch tả: 
9.000 lượt con, tụ huyết trùng: 3.029 lượt con, phó thương hàn: 2.125 lượt con, lép tô: 1.543 lượt con; Tụ dấu: 50 
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 Thủy sản: Phối hợp với UBND thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh 
tổ chức hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn với tổng số: 68.000 con cá 6. Khảo sát địa điểm, lựa chọn hộ 
dân thực hiện mô hình nuôi cá lồng thuộc chương trình bảo vệ và phát triển nguồn 
lợi thủy sản. Tẩy dọn ao, bơm nước vào các ao để tiếp tục ương nuôi cá hương 
giống. 

2.1.3. Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao KHKT 

Tuyên truyền: Tổng hợp, biên tập tin bài Bản tin Nông nghiệp & Nông thôn 
Lạng Sơn số 01 năm 2019. Phối hợp thực hiện chuyên mục tuyên truyền và đưa tin 
về công tác chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng 
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến 
nông viên và cộng tác viên. 

Khuyến nông: Lựa chọn địa điểm, và các hộ tham gia đảm bảo theo đúng yêu 
cầu, quy định, tổ chức mua các loại vật tư cấp cho các mô hình nguồn vốn khuyến 
nông Trung ương và của tỉnh 7. Áp dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất 8. Triển khai, theo dõi chỉ đạo thực hiện các đề tài dự án 9. 

2.1.4. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Đề xuất nội dung, phương hướng và giải pháp thực hiện phát triển công nghệ 
sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây dựng nội dung tài liệu tập huấn bồi 
dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản năm 2019. Ban 
hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Lấy 
mẫu giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm được 05 mẫu Rau để Test thử nhanh dư 
lượng Thuốc bảo vệ thực vật nhóm photphat, cacbamat; Kết quả 5/5 mẫu âm tính.  

2.2. Lĩnh vực lâm nghiệp  

2.2.1. Phát triển lâm nghiệp 

Tổng diện tích trồng rừng toàn tỉnh đến ngày 12/4/2019 là 1.789,6 ha đạt 19,9 
% kế hoạch. Trong đó: Trồng rừng tập trung 888,3 ha, đạt 14,8 % kế hoạch; Trồng 
cây phân tán 901,3 ha, đạt 30 % kế hoạch. Trồng cây ăn quả được 229,7 ha, đạt 

                                                                                                                                   
lượt con.Tiêm phòng gia cầm: được 55.158 lượt con, trong đó: Newcastle: 28.302 lượt con và tụ huyết trùng: 
26.856 lượt con.Tiêm phòng chó mèo: được 970 lượt con, trong đó tiêm phòng vắc xin dại: 352 lượt con, ca rê: 305 
lượt con, tiêm vắc xin 5-7 bệnh: 313 lượt con. 
5 Kiểm soát lưu thông động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn tỉnh: được 94 chuyến, trong đó: Lợn thịt: 991 
con; Lợn con: 287 con; Nội tạng: 20.000 kg; Móng giò lợn: 206.622 kg; Gà thịt: 2.723 con; Vịt thịt: 2.387 con; 
Trâu: 398 con; Da muối: 8.000kg; Dê: 340 kg; Xúc xích: 3.040 kg. Kiểm dịch vận chuyển xuất tỉnh được 17 
chuyến: Lợn con: 912 con; Da bò khô đã qua xử lý: 64.680 kg; Thỏ thịt: 740 con; Kiểm dịch và tiêm phòng chợ: 
được 12.740 con, trong đó: lợn: 5.090 con; gia cầm: 7.650 con. Kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật: Lòng non 
cấp đông: 3.000kg (Bắc Sơn). Kiểm soát giết mổ: được 11.627 con, trong đó: Thịt trâu, bò: 126 con, thịt lợn: 4.441 
con, thịt gia cầm: 7.060 con. 
6 Trong đó:  Cá Trắm cỏ: 6.800 con. Cá Chép lai: 13.600 con. Cá Mè: 27.200 con. Cá Trôi: 20.400 con 
7 MH vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với quy mô 205 con; MH trồng mới hồng không hạt 
Bảo Lâm quy mô 05 ha (năm 2019) tại Cao Lộc; mở rộng MH thâm canh Quýt VietGAP tại HTX Nam Hồng diện 
tích 17 ha huyện Bắc Sơn; MH vỗ béo trâu thịt trong nông hộ quy mô 120 con huyện Tràng Định 
8 MH trồng Xoài ăn xanh DL4 quy mô 1,2ha, tại xã Hồ Sơn huyện Hữu Lũng chăm sóc năm thứ 2 cây sinh trưởng 
phát triển tốt. Đang liên hệ mua các loại vật tư phần hỗ trợ của nhà nước cấp cho hộ tham gia. 
9 Xây dựng MH sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn; Phục tráng 
giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu du  lịch Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn. 
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41% KH. Công tác giống cây lâm nghiệp sản xuất gieo ươm được 17.405.800 cây 
con các loại. 

2.2.2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR 

Thường xuyên duy trì chế độ trực, gác lửa rừng tại các xã trọng điểm, theo 
dõi cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh; đôn đốc UBND các xã, 
phường, thị trấn và các chủ rừng thực hiện nghiêm túc phương án QLBVR và 
PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Tuyên truyền thông qua hội nghị, cuộc họp: 
69 cuộc, với tổng số lượt người tham gia: 3.722 lượt10, phát 530 tờ rơi, áp phích, 
200 cuốn sổ tay hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật về trồng, chăm sóc và bảo vệ 
rừng. 

Khai thác lâm sản: gỗ khai thác 5.174,48 m3 (gỗ rừng trồng tập trung: 
5.164,48 m3; cây phân tán: 10,0 m3). Kiểm tra 58/163 cơ sở kinh doanh chế biến 
lâm sản, 26/59 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, kết quả không có cơ sở nào vi 
phạm quy định. Phối hợp kiểm tra, tuần rừng 167 cuộc, phát hiện 03 đối tượng vi 
phạm Luật Lâm nghiệp, trục xuất 03 đối tượng ra khỏi rừng.  

Lập biên bản 06 vụ, xử lý vi phạm hành chính 06 vụ; Tịch thu 7,314 m3 gỗ 
tròn thông thường, 3.615kg lâm sản ngoài gỗ. Tổng thu nộp ngân sách: 
148.803.000 đồng 11. 

Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên: Duy trì tuyên truyền đều đặn trên loa đài 
phát thanh. Đôn đốc, kiểm tra, tuần rừng, tiến hành xác minh lại toàn bộ diện tích 
khu rừng đặc dụng để đánh giá hiện trạng, trạng thái khu rừng và hoàn thiện hồ sơ 
xác minh khoán bảo vệ rừng năm 2019. 

Công tác bảo tồn: Sắp xếp hồ sơ dữ liệu, thống kê mẫu vật theo hệ thống bộ, 
họ, chi, loài để trưng bày; Đo đếm chỉ tiêu sinh trưởng, tham vấn thông tin loài 
Hươu xạ, đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2020. Hợp tác và hỗ trợ Đoàn khoa 
học đến nghiên cứu về họ Ô rô trong khu rừng đặc dụng. 

2.3. Thủy lợi – Phòng chống thiên tai – xây dựng cơ bản 

Quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi: Tăng cường kiểm tra đánh giá 
nguồn nước, hiện trạng các công trình và đôn đốc việc trữ nước, điều tiết nước tưới 
hợp lý, tiết kiệm nước, chống lãng phí gây thất thoát nguồn nước.  

Phòng, chống thiên tai và TKCN: Xây dựng kế hoạch tập huấn đề án Nâng 
cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Tuyên 
truyền Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi… Chuẩn bị các tài liệu liên quan 
cho họp tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 
năm 2019 12. 

                                         
10 Tuyên truyền thông qua tại các cuộc họp cấp xã: 08 cuộc, 434 lượt người nghe; Tuyên truyền thông qua 

tại các cuộc họp thôn, bản: 61 cuộc, 3.288 lượt người nghe. 
  11 Lũy kế: Lập biên bản, xử lý hành chính: 47 vụ; Tịch thu 54,815 m3 gỗ các loại; Thu nộp ngân sách: 
237.303.000 đồng. 

12 Theo báo cáo của huyện Bình Gia đêm và rạng sáng ngày 28-29/3/2019 thiệt hại như sau: Về nhà ở: Tốc 
mái 384 hộ gia đình, 02 nhà văn hóa, 01 phòng công vụ của UBND tại 04 xã. Về công trình công cộng: Có 02 cột điện 
bị gẫy đổ. Về cây trồng: Khoảng 50 ha rừng trồng bị ảnh hưởng, chủ yếu là cây keo, bạch đàn bị nghiêng, đổ. Cây 
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Đầu tư xây dựng cơ bản: các đơn vị đang hoàn thiện các dự án chuyển tiếp và 
thanh toán kinh phí các khối lượng đã nghiệm thu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 
dự án trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến hết quý I/2019 các dự án cơ 
khởi công mới đang thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án chuyển tiếp 
chủ yếu là trả nợ xây dựng cơ bản. 

*Dự án hồ chứa nước Bản Lải: Hoàn thiện công tác điều chỉnh kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu để triển khai gói thầu kiểm định chất lượng công trình cầu Pò Háng 
và xử lý các đoạn ngập nước trên Quốc lộ 31 và được UBND tỉnh phê duyệt. Các 
gói thi công đường tránh (gói 1 và gói 2): Đang xây dựng lán trại và tập kết vật 
liệu; đã kiểm tra, rà soát toàn bộ các mốc tim tuyến làm căn cứ thực hiện trong 
tháng 4/2019; đang thực hiện lập đề cương, giá gói thầu để phục vụ công tác thu 
dọn lòng hồ.  

2.4. Các chương trình dự án khác  

Nước sạch và VSMTNT: Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công 
xây dựng 07 công trình đang triển khai thi công. Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu khảo 
sát thiết kế đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ. Tiếp tục triển khai công tác tham 
vấn, kiểm tra tính hợp lệ của các dự án, các công trình cấp nước Chương trình WB; 
Xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMTNT. 

Phát triển kinh tế tập thể: Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề 
án nâng cao hiệu quả dịch vụ nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Họp tổ soạn 
thảo Nghị quyết 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. 

Bố trí và ổn định dân cư: Đôn đốc các nhà thầu kiểm tra, rà soát các thủ tục 
pháp lý của các dự án để hoàn thiện theo quy định hiện hành. Chỉ đạo, yêu cầu đơn 
vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công bổ sung hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng 
theo quy định từ nhật ký thi công hàng ngày đến các hồ sơ hoàn công giai đoạn.13 

Chương trình MTQGXDNTM: Tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, 
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan về dự thảo Đề án Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, năm 2018-2020, định hướng đến năm 
2030. Tham mưu cho BCĐ tỉnh chỉ đạo thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, kế 
hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Dự thảo Kế hoạch đào 
tạo, tập huấn và tuyên truyền năm 2019. Dự thảo Kế hoạch kiểm tra kết quả, tiến 
độ triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thành phố, trong đó 

                                                                                                                                   
Ngô xuân bị ngập úng, đổ khoảng 0,15 ha. Ước tổng thiệt hại trên 300 triệu đồng. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN trực 
tiếp đến các thôn và chỉ đạo lực lượng tại chỗ hỗ trợ giúp các gia đình khắc phục hậu quả.  

13 Dự án bố trí, sắp xếp dân cư xen ghép do bị ảnh hưởng của thiên tai năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn:  Tiếp 
tục triển khai thực hiện và hoàn thiện hồ sơ các hạng mục hỗ trợ cộng đồng. Dự án ổn định dân cư, chống di cư tự 
do cho 03 thôn Bản Lăm,Thiên Cần và Hợp Đường thuộc xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng: Chỉ đạo đôn đốc nhà thầu 
đẩy nhanh tiến độ thi công, cứng hóa mặt đường. Dự án Di dân thành lập bản mới giáp biên Pò Lục, xã Thụy Hùng, 
huyện Văn Lãng: Đôn đốc các nhà thầu khắc phục các tồn tại,  phối hợp với các nhà thầu thực hiện rà soát hồ sơ 
phục vụ công tác báo cáo cơ quan có thẩm quyền xin chủ trương điều chỉnh dự án. 
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tập trung kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các nội dung năm 2019 và kết quả 
thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng 
cao năm 2018; dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu áp 
dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh. 

Hiện nay toàn tỉnh có 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình 
quân 01 xã đạt 10,04 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí 14. 

2.5. Tổ chức - Thanh tra – Nội vụ 

Công tác tổ chức cán bộ: Hoàn thiện hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo Sở giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025; Xây dựng Dự thảo sửa 
đổi quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.Tham mưu ban hành quy 
chế thi đua khen thưởng. Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền 
vững giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn15. 

Công tác thanh tra: Ban hành Quyết định về việc thanh tra việc quản lý và sử 
dụng ngân sách nhà nước năm 2017, 2018. Trong tháng có 01 đơn kiến nghị thuộc 
thẩm quyền giải quyết. 

Công tác pháp chế: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền phổ 
biến các Luật thông qua kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIV. Đôn đốc, hướng dẫn 
các phòng, ban, đơn vị rà soát, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh 
mục các thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ, sửa đổi bổ sung thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã. Hoàn thiện các quy trình, hồ sơ các thủ tục hành chính để đưa ra thực hiện 
tại TTPVHCC của tỉnh. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế 
hoạch đề ra. 

Công tác Văn phòng: Quán triệt thực hiện nghiêm túc 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. 

3. Đánh giá chung 

Công tác, chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh được các phòng ban, đơn vị tham 
mưu thực hiện đảm bảo kịp thời; Trong tháng tập trung làm đất, gieo trồng các loại 
cây trồng vụ xuân đảm bảo đúng thời vụ. Các loại giống cây trồng, phân bón, vật 
tư nông nghiệp phục vụ sản xuất được cung ứng đầy đủ, thời tiết thuận lợi cho cây 
trồng sinh trưởng phát triển. Các đối tượng dịch hại cây trồng có sự biến động về 

                                         
14 cụ thể như sau: Số xã đạt 19 tiêu chí có 48/207 xã, chiếm 23,19%; Số xã đạt 15-18 tiêu chí: không có; Số xã đạt 
10-14 tiêu chí có 22/207 xã, chiếm 10,63%;Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 137/207 xã, chiếm 66,18% 
15 QĐ nâng lương thường xuyên, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung cho 23 công chức, viên chức, người lao 
động; QĐ kỷ luật 01 công chức lãnh đạo đơn vị; QĐ tuyển dụng 09 viên chức vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng các 
công trình Nông nghiệp và PTNT; Quyết định tiếp nhận và phân công công tác 02 công chức không qua thi tuyển; 
đăng ký cử 01 công chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 04 công chức, viên chức tham gia xét tuyển 
học lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2019. 
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mật độ, tỷ lệ và diện tích gây hại tuy nhiên đã được điều tra, phát hiện sớm, phòng 
trừ kịp thời, hiệu quả không để phát sinh thành dịch, không ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và phát triển của cây trồng. Tích cực tuyên truyền, thực hiện các biện pháp 
chống dịch đồng bộ tại các địa phương xảy ra dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường 
công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y. 
Công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR được triển khai nghiêm túc hiệu quả. Công tác 
khuyến nông, cung ứng vật tư Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển 
nông thôn, thủy sản, phòng chống thiên tai được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu 
cho phục vụ sản xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. Các đơn vị được giao nhiệm vụ 
làm chủ đầu tư các dự án, chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng 
quy định, các dự án trọng điểm được quan tâm đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2019 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công việc còn trong tháng 04/2019. Tiếp 
tục tham mưu đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong chương 
trình làm việc 2019 của UBND tỉnh như: Dự thảo Quyết định Bộ tiêu chí Khu dân 
cư kiểu mẫu; Kế hoạch kiểm tra các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019, 
05 xã điểm đặc biệt khó khăn và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; 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; Dự thảo kế hoạch tập 
huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ xuân, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình 
hình tiến độ sản xuất trồng trọt, thực hiện tốt công tác điều tra dự tính, dự báo 
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển giao 
khoa học kỹ thuật. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia 
súc, đặc biệt là bệnh Dịch tả Châu phi tại huyện Lộc Bình, Văn lãng, Hữu Lũng và 
các huyện có nguy cơ mắc bệnh, đồng thời phát hiện sớm các ổ dịch mới, báo cáo 
kịp thời và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch không để dịch lây 
lan. Triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1/2019 theo Kế hoạch 
được phê duyệt, chuẩn bị đủ vật tư, vắc xin phục vụ cho công tác tiêm phòng Tăng 
cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú 
y. Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ, tiêu hủy động vật, sản 
phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc, lưu thông trên địa bàn của tỉnh. 

3. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 

Công tác phát triển rừng: Đôn đốc thực hiện công tác trồng rừng và chỉ đạo tổ 
chức thực hiện các chỉ tiêu lâm nghiệp năm 2019; Tiếp tục tham mưu, đôn đốc 
công tác trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác; Kiểm tra, giám sát công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Thực hiện 
nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Trên cơ sở đề cương được duyệt chủ 
động xây dựng Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2020-2025. 
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Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên trực 24/24 
giờ, bám sát cơ sở; Chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế 
hoạch thực hiện phương án QLBVR và PCCCR; Duy trì thường xuyên các tổ bảo 
vệ rừng và PCCCR, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để BVR và PCCCR 
theo phương châm 4 tại chỗ; Kiểm tra, giám sát tình hình khai thác gỗ rừng trồng 
và cây trồng phân tán của cá nhân và tập thể. 

4. Thuỷ lợi - Phòng chống thiên tai và TKCN - Xây  dựng cơ bản 

Tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, chủ động đối phó 
với tình hình biến đổi khí hậu. Đôn đốc công tác kiểm tra hiện trạng các công trình 
thủy lợi, đánh giá tình hình nguồn nước, quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ 
thất thoát, sử dụng nước tiết kiệm và có hiệu quả, vừa đảm bảo nước tưới cho vụ 
sản xuất Đông-xuân 2018-2019, vừa đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa 
mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống hạn.   

Rà soát, bổ sung tài liệu chuẩn bị cho hội nghị tổng kết phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các 
huyện, thành phố. Triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai. 
Triển khai tập huấn đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng năm 2019 cho các xã vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi 
thiên tai và cộng đồng; lồng ghép tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, Luật 
Thủy lợi… 

5. Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Giám sát chặt chẽ các cở sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả bảo đảm ATTP.  
Thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo kế hoạch đã 
đề. Tổ chức 03 tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng nông 
lâm thủy sản cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã. Triển khai hiệu quả kế hoạch 
triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 theo kế hoạch số 
26/KH-SNN và kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 theo kế hoạch số 33/KH-SNN. 

6. Các chương trình, dự án 

Nước sạch và VSMTNT: Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công, lắp đặt 07 công 
trình, triển khai thi công thêm 01 công trình. Lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thực 
hiện gói thầu xét nghiệm chất lượng nước theo quy chuẩn Quốc gia tại 12 xã đăng 
ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 
mít tinh hưởng hướng tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMTNT tại 01 xã phấn đấu 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

Phát triển kinh tế hợp tác: Hoàn thiện dự thảo 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. 

Chương trình bố trí, ổn định dân cư: Tiếp tục triển khai thi công các công 
trình. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng công trình đảm bảo chất 
lượng, tiến độ thi công công trình. Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và 
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tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách và 
tình hình triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Xây dựng kế hoạch và 
dự toán kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019; ký 
hợp đồng với các cơ sở đào tạo tại các huyện, thành phố đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
đào tạo nghề theo quy định. Tổ chức Hội nghị triển khai đào tạo nghề nông nghiệp 
cho lao động nông thôn năm 2019. 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổ chức triển khai thực hiện các 
dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo 
năm 2019 và và kế hoạch kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

Chương trình MTQG XDNTM: Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn và tuyên 
truyền xây dựng nôn thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Xin ý kiến các sở, 
ngành về dự thảo Quyết định Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu và trình UBND tỉnh 
ban hành. Tham mưu tổ chức kiểm tra các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 
2019, 5 xã điểm đặc biệt khó khăn và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức 
các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019. 

7. Các nhiệm vụ khác 

Xét duyệt hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP kỳ II 
năm 2019. Hoàn thiện Dự thảo sửa đổi quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh ngày 03/2/2016. Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 
2019. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc có thanh tra chuyên ngành thực hiện theo kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2019. Duy trì tốt công tác tiếp công 
dân đúng quy định của pháp luật. 

Các phòng, đơn vị: Tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện 
tốt Quyết định số 43/QĐ-SNN ngày 21/02/2019 về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và PTNT năm 2019 và các nhiệm vụ phát sinh để tham mưu thực 
hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của ngành. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương 
hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn./. 
 
Nơi nhận: 
- Bộ NN và PTNT (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở KH&ĐT;  
- UBND các huyện, TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 
- VPĐP XDNTM; 
- Trang TTĐT; 
- Lưu: VT.VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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