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QUYẾT ĐỊNH  
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 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 ban 
hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn 
bản số 87/SNN-KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2019 và yêu cầu nhiệm vụ của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại phụ lục kèm 
theo.  

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch, tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT).                                              

CHỦ TỊCH   
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
 
 
 
 
 



Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(kèm theo Quyết định số 235 /QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh) 

 

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. 

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 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. 

4. 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. 

5. 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 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 Phát triển nông thôn 
triển khai đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Bản Lải, hoàn thành trên 
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80% hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2019. 

6. 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”. 

 

 

 


		2019-01-30T16:18:11+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




