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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2019 

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

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mƣu cho UBND tỉnh triển khai các 

nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh nhƣ: trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; trình xin ý kiến các ngành Đề án thành lập Ban 

Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn; Quyết định phân cấp quản lý nhà nƣớc về an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc 

quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT; Quyết định bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo 

thực hiện Đề án "Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định 

hƣớng đến năm 2030"; Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030
1
; Tham mƣu Hội đồng thẩm định tỉnh, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
2
; Tham mƣu UBND tỉnh trình 

HĐND về Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030; dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số 

nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lƣợng nƣớc tại 

hộ gia đình vùng nguồn nƣớc bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự tổng kết 

TĐKT Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng miền núi Bắc Bộ và 

Hƣớng dẫn các đơn vị trực thuộc tổng kết công tác TĐKT 2019. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cƣờng công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét 

cho vật nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; kiểm tra 

giám sát dịch trên từng địa bàn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiêu 

hủy động vật và sản phẩm động vật nhập lậu qua biên giới vào địa bàn của tỉnh. 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 và tăng cƣờng các biện pháp PCCCR. Chỉ đạo các đơn 

vị đƣợc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tƣ các dự án, chƣơng trình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ theo đúng quy định.  

                   
  

1
 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019, phân cấp quản lý nhà nƣớc về an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 
Quyết định số 2371/QĐ-UBND, ngày 04/12/2019 về việc bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Đề án "Chƣơng trình 
mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hƣớng đến năm 2030" cho Ban Chỉ đạo các Chƣơng trình MTQG 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chƣơng trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và hoàn thiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 
2020 trình UBND tỉnh ban hành; 
  2 Gồm: Yên Phúc, Tân Đoàn - huyện Văn Quan, Nhất Tiến, Hƣng Vũ - huyện Bắc Sơn, Gia Lộc - huyện Chi Lăng, 
Tân Thành – Cao Lộc, Tân Việt – Văn Lãng; 
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2. Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp 

2.1. Về lĩnh vực Nông nghiệp 

2.1.1. Lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật 

*) Trồng trọt:  

Đến nay, đã thu hoạch xong cây trồng vụ Mùa (45.821 ha), trong đó: Lúa mùa 

33.050 ha, năng suất ƣớc đạt 40 tạ/ha bằng 108,9% so với cùng kỳ, sản lƣợng ƣớc 

đạt 132.200 tấn; Ngô 6.037 ha, năng suất ƣớc đạt 42 tạ/ha, bằng 102,4% so với 

cùng kỳ, sản lƣợng ƣớc đạt 23.268 tấn. 

Sản xuất vụ Đông: Trên phần diện tích đã thu hoạch vụ mùa, ngƣời dân tiến 

hành làm đất, gieo trồng cây vụ Đông nhƣ: Rau ƣớc trồng đƣợc 1.400 ha, Khoai 

tây 252 ha, khoai lang 30 ha, ngô đông 30 ha, thuốc lá 20 ha, ớt 259 ha. Hiện vẫn 

đang tiếp tục làm đất và gieo trồng cây vụ Đông (ngô, rau, ớt, thuốc lá, khoai tây). 

Đối với các diện tích đã gieo trồng trƣớc đó, nông dân đang tiếp tục chăm sóc và 

thu hoạch. 

*) Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp: Giá các loại vật tƣ phân bón ổn định, 

đảm bảo đủ về số lƣợng, chất lƣợng phục vụ sản xuất trên địa bàn. 

*) Bảo vệ thực vật: Tăng cƣờng theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên các loại 

cây trồng, đặc biệt là cây vụ đông, chỉ đạo phòng trừ kịp thời khi đến ngƣỡng. 

Cấp lại 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, Cấp mới 01 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, trên địa bàn huyện Hữu 

Lũng; Cấp 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Công ty Vật tƣ 

nông nghiệp Lạng Sơn); Xác nhận nội dung đăng ký hội thảo phân bón cho 01 

trƣờng hợp (Cty CP Supe Phốt phát & Hóa chất Lâm Thao). 

Phối hợp với UBND các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn thực hiện mô 

hình sản xuất quýt theo tiêu chuẩnVietGAP, hữu cơ theo đúng kế hoạch đã đề ra: 

Trong tháng đã hoàn thiện đánh giá, cấp giấy chứng nhận cho mô hình sản xuất 

quýt theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Bắc Sơn. Đánh giá chính thức, hƣớng dẫn 

các hộ tham gia mô hình hoàn thiện các hạng mục chƣa đạt yêu cầu ở 02 mô hình 

sản xuất hồi hữu cơ tại Văn Quan và Bình Gia, dự kiến cấp giấy chứng nhận trong 

tháng 12/2019. 

Hoàn thành Đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh ”Nghiên cứu đề xuất các biện 

pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi theo hƣớng bền vững tại 

tỉnh Lạng Sơn”, đã đƣợc Hội đồng khoa học cấp tỉnh nghiệm thu. 

2.1.2. Lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản 

*) Về Chăn nuôi: Tổng đàn trâu, bò có khoảng 117,5 nghìn con; Tổng đàn lợn 

hiện có khoảng trên 98.5 nghìn con. Do giá lợn hơi tăng cao và nguồn giống tại địa 

phƣơng đảm bảo nên ngƣời dân tái đàn sản xuất trở lại. Giá lợn hơi tại thời điểm hiện nay 

có chiều hƣớng tăng mạnh từ 70.000đ - 90.000đ/kg. Tổng đàn gia cầm hiện khoảng trên 

5.010 triệu con. 

*) Kinh phí hỗ trợ chi trả Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (tính đến ngày 

02/12/2019): Tổng số kinh phí đã chi trả Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh: 
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69.008.124.900 đồng
3
, hiện nay các huyện, thành phố và các ngành đang tiếp tục 

thẩm định hồ sơ và hỗ trợ cho ngƣời chăn nuôi bị Bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo 

quy định. 

*)Về Thú y: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi.Tính đến ngày 9/12/2019, tổng số lợn 

mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 153.876 con lợn với tổng trọng lƣợng là 8.443.691 

kg
4
. Đến nay dịch bệnh cơ bản đã đƣợc khống chế, đã có 217/225 xã qua 30 ngày 

không phát dịch và 107/225 xã đã công bố hết dịch. Ngoài ra có một số ổ dịch Lở 

mồm long móng trên địa bàn 
5
.  

Tổ chức tiêm phòng đƣợc 155.659 lƣợt con 
6
. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận 

chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 
7
. 

*) Thủy sản: Tổng diện tích nuôi: 1.263,83 ha/1.260ha, đạt 103% kế hoạch 

năm; Sản lƣợng ƣớc đạt: 1.800 tấn, đạt 95% kế hoạch năm (kế hoạch 1.900 tấn)
 8
; 

                   
  

3
 Trong đó: 

- Nguồn kinh phí cấp huyện, cấp xã tính (chưa đầy đủ) như sau: 

- Tổng số kinh phí đã quyết toán: 65.264.258.900 đồng, trong đó: 

+ Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch: 3.750.232.900đồng. 

+ Kinh phí hỗ trợ cho ngƣời chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy: 61.514.026.000 đồng. 

- Tổng nguồn kinh phí: 65.264.258.900đồng, trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh: 54.239.603.500 đồng. 

+ Ngân sách huyện: 8.552.050.400 đồng, trong đó từ nguồn dự phòng. 8.552.050.400 đồng, nguồn khác 0 đồng. 

+ Ngân sách cấp xã: 2.472.605.000đồng, trong đó từ nguồn dự phòng. 2.457.605.000đồng, nguồn khác 0 đồng.   

- Nguồn  kinh phí đã quyết toán phòng chống dịch của Sở Nông nghiệp và PTNT: 

+ Nguồn phòng chống dịch bệnh 2019: 337,866,000 đồng. 

+ Ngân sách tỉnh cấp bổ sung phòng chống DTLCP: 3,424,000,000 đồng; 

  
4
 Trong đó: Lợn thịt, lợn con: 129.769 con - trọng lƣợng 5.118.448 kg; Lợn đực giống, lợn nái: 24.107 con - trọng 

lƣợng 3.325.243 kg. 
5
 Tính đến thời điểm 9/12/2019 bệnh LMLM đã xảy ra ở 3 huyện là Chi Lăng(Chiến Thắng, Bằng Hữu),Thành Phố( 

Quảng Lạc), Văn Lãng(Tân Việt, Bắc La) trên địa bàn 5 xã, 16 thôn, 56 hộ với tổng số gia súc bị mắc bệnh là 132 

con(56 trâu, 76 bò) trong đó tiêu hủy 06 con( 5 trâu, 01 bò) tổng trọng lƣợng 242kg, tình hình dịch bệnh tại huyện 

Chi Lăng và Thành phố đã ổn định, qua 21 ngày không phát sinh gia súc mắc bệnh mới; Tại xã Tân Việt, huyện Văn 

Lãng, xảy ra tại 13hộ/06 thôn, tổng số gia súc mắc bệnh là 15 con (02 trâu, 13 bò) tiêm phòng bao vây đƣợc 127/262 

con đạt 48,5% so với tổng đàn. Tại xã Bắc La bệnh xảy ra tại 17 hộ/05 thôn, tổng số gia súc mắc bệnh là 36 con(27 

trâu, 09 bò), chết và tiêu hủy 04 con(01 bò, 03 trâu) tổng trọng lƣợng là 242 kg, tiêm phòng bao vây đƣợc 230/353 

con, đạt tỷ lệ 65% so với tổng đàn. Nguyên nhân phát dịch là do bò của Dự án giảm nghèo thuộc Chƣơng trình 135 

của xã phát cho ngƣời dân đã ủ bệnh LMLM, sau đó phát bệnh và làm lây lan ra trâu, bò địa phƣơng. Nhận định tình 

hình: dịch vẫn có thể lây lan ra các xã lân cận. 
6 Tiêm phòng trâu, bò: đƣợc 9.777 lƣợt con. Trong đó tiêm phòng Lở mồm long móng: 4.203 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc: 

48.293 lƣợt con; bằng 44.5 % so với cùng kì; Tụ huyết trùng: 4.262 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 22.635 con, bằng 51.7 % so với 

cùng kì; Tiên mao trùng: 887 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 8.581 con, bằng 76% so với cùng kì; Tẩy giun sán: 425 lƣợt con, lũy 

kế tiêm đƣợc 6.344 con, bằng 148% so với cùng kì.; Tiêm phòng lợn: đƣợc 2.145 lƣợt con, trong đó tiêm phòng dịch tả: 

525  lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 29.555 con, bằng 16 % so với cùng kì; tụ huyết trùng: 655  lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 

17.038 con, bằng 59.8 % so với cùng kì; phó thƣơng hàn: 385 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 11.040 con, bằng 74% so với 

cùng kì; Lép tô: 580 con, lũy kế tiêm đƣợc 8.043 con, bằng 49.6% so với cùng kì; Tiêm phòng gia cầm: đƣợc 141.674 lƣợt 

con, trong đó: Newcastle: 75.157 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 563.294 lƣợt con, bằng 134% so với cùng kì và tụ huyết 

trùng: 66.517 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 518.532 lƣợt con, bằng 151 % so với cùng kì. Tiêm phòng chó mèo: đƣợc 

2.063 lƣợt con, trong đó tiêm phòng vắc xin dại: 1.481 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc 28.030 lƣợt con, bằng 86.6 % so với 

cùng kì; Ca rê: 181 lƣợt con, lũy kế tiêm đƣợc tiêm đƣợc 2.566 lƣợt con, bằng 169% so với cùng kì; tiêm vắc xin 5-7 

bệnh: 401 lƣợt con, lũy kế tiêm 4.683 lƣợt con, bằng 147 % so với cùng kì. 

   
7
  Kiểm soát lưu thông động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn tỉnh: Đƣợc 173 chuyến, trong đó: Lợn thịt: 

3.437 con; Xƣơng lợn: 3.750 kg; Nội tạng: 2.800 kg; Móng giò lợn: 72.900 kg; Gà thịt: 8.840 con; Vịt thịt: 5.150 

con; Trâu: 195 con; Xúc xích: 5.870 kg; Kiểm dịch vận chuyển ra ngoài tỉnh đƣợc 27 chuyến, trong đó: Da bò khô 

đã qua xử lý: 134.320 Kg; Da heo khô đã qua xử lý: 68.250 kg; Thỏ thịt: 1.110 con, lợn thịt: 140 chuyến; Kiểm dịch 

và tiêm phòng chợ: đƣợc 12.156 con, trong đó: lợn: 335 con; gia cầm: 11.821 con; Kiểm soát giết mổ: đƣợc 6.951 

con, trong đó: Thịt trâu, bò: 166 con, thịt lợn: 4.835 con, thịt gia cầm: 1.950 con.. 
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Mô hình nuôi cá lồng quy mô 42 lồng với 17 hộ và 02 Hợp tác xã tham gia tại các 

huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình. Hiện tại đàn cá đang 

sinh trƣởng phát triển bình thƣờng. Năng suất dự kiến mô hình đạt 11kg/m
3
  đàn cá 

phát triển tốt, đồng đều. Trạm thủy sản Bản Ngà tiếp tục thực hiện chăm sóc nuôi 

lƣu nguồn cá giống qua đông.  

2.1.3. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao KHKT 

Mô hình khuyến nông: Triển khai mở rộng mô hình thâm canh Quýt theo hƣớng 

VietGAP tại HTX nông nghiệp Nam Hồng, quy mô 17 ha, tổng số hộ tham gia 15 

hộ, năng suất quả đạt 10 tấn/ha, mẫu mã quả sáng, đồng đều cao (năng suất ngoài 

mô hình chỉ đạt 3-3,5 tấn/ha); mô hình trồng mới hồng không hạt Bảo Lâm quy mô 

05 ha tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc hiện đang theo dõi hƣớng dẫn các hộ chăm sóc 

tƣới nƣớc, tủ gốc cho cây theo quy trình; Mô hình phát triển chăn nuôi gà lông màu 

theo hƣớng an toàn sinh học quy mô 3.000 con tại xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng. Tỷ lệ 

nuôi sống đạt 90%, 10% hao hụt do rủi ro trong chăn nuôi và nhiễm cúm A/H5N6 do bị 

lây từ đàn già của gia đình. đã đƣợc cơ quan Thú y tiêu hủy đàn gà bị nhiễm cúm 

A/H5N6, tiêu độc khử trùng và hƣớng dẫn các hộ dân các biện pháp phòng chống dịch. 

Hiện đàn gà còn lại phát triển ổn định không có hộ phát sinh thêm. 

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

Cấp mới và xác nhận 03 giấy chứng nhận9; Lấy 19 mẫu Rau, Thịt, Giò, Chả tại 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. Kết quả Test 5/5 mẫu thịt âm tính với nhóm ß-

Agonist; test 9/9 mẫu rau âm tính dƣ lƣợng thuốc BVTV nhóm cacbamat và 

phosphat; Test 5/5 mẫu giò chả âm tính hàn the.  

Theo dõi, giám sát vùng sản xuất rau an toàn và Dự án sản xuất rau an toàn 

gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc, Thành phố. Kết quả 02 HTX 

cơ bản thực hiện tốt các quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại.... và các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Lấy 17 mẫu rau cải làn, cải bắp, cải ngồng hoa 

vàng, dƣa chuột nhật” để test thƣ nhanh dƣ lƣợng thuốc BVTV nhóm cacbamat và 

phosphat; kết quả 17/17 mẫu âm tính.  

Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm, thủy sản đợt III năm 2019 đƣợc 

31 cơ sở tại các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Bình Gia, Văn Quan, Tràng Định, 

Đình Lập, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Xử phạt vi phạm hành chính về ATTP 

05 cơ sở, số tiền phạt là 16 triệu đồng; 

2.2. Lĩnh vực phát triển lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng 

                                                         
 
8
 Công tác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh: Tổng số lồng nuôi cá: 515/430 lồng = 119,7% kế hoạch năm, 

trong đó: Văn Lãng: 73 lồng; Tràng Định: 58 lồng; Bình Gia: 38 lồng; Lộc Bình: 33 lồng; Bắc Sơn: 53 lồng; Văn 

Quan: 260 lồng (mô hình trung tâm hỗ trợ 42 lồng). Sản lƣợng cá giống: Ƣớc đạt 15 triệu/18 triệu con = 83 % kế 

hoạch năm (Trong đó: Trung tâm Thủy sản tính đến hết tháng 4/2019 đã cho sinh sản và ƣơng nuôi đƣợc 2,5 triệu 

con; Dịch vụ: 12,5 triệu con bao gồm trại cá mua cá hƣơng ở ngoài về nuôi và số còn lại do tƣ thƣơng từ các tỉnh 

tỉnh cung ứng). Tiêu thụ hơn 6,8 tấn cá giống lƣu các loại cho bà con nuôi trồng thủy sản đảm bảo mùa vụ. Đối 

tƣợng cá nuôi phong phú (trắm, chép, mè, trôi, rô phi, trê phi, cá vƣợc. 
9
 Cấp 01 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho Cơ sở sản xuất Bằng Cƣờng – Công ty Cổ phần 

Macca Sachi Lạng Sơn. Cấp Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho sản phẩm Gạo nếp Ong 

vàng và gạo Bao thai hồng của Hợp tác xã Nông Sản Sạch Tràng Định. Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm cho 09 ngƣời của Công ty TNHH Tuấn Minh; Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 21 ngƣời 

Cty Cổ phần thƣơng mại sản xuất da Nguyên Hồng. 
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2.2.1. Phát triển lâm nghiệp 

Tổng diện tích trồng rừng toàn tỉnh đến ngày 08/12/2019 là 9.927,0 ha đạt 

110,3% KH giao. Trồng cây ăn quả: 758,0 ha, đạt 135,4% KH giao.  

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

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ 

rừng; chống chặt phá, khai thác rừng, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái phép; 

phân công cán bộ thƣờng xuyên bám địa bàn chủ động tham mƣu cho cấp uỷ, 

chính quyền địa phƣơng tuyên truyền nâng cao nhận thức ngƣời dân trong công 

tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức tuyên truyền 41 lần; Tổ 

chức tuyên truyền thông qua hội nghị, cuộc họp: 33 cuộc, với tổng số lƣợt ngƣời tham 

gia: 2.500 lƣợt ngƣời ; Tuyên truyền lƣu động 22 lần. 

Thƣờng 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, 

phƣờng, thị trấn và các chủ rừng thực hiện nghiêm túc phƣơng án QLBVR và 

PCCCR theo phƣơng châm 4 tại chỗ. Trong tháng đã tổ chức 03 lớp tập huấn công 

tác QLBVR và PCCC rừng cho 172 lƣợt ngƣời tham gia. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, kinh doanh, vận 

chuyển, chế biến lâm sản tại các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm. Tính đến ngày 10/12/2019 kiểm tra phát hiện và lập 

biên bản 13 vụ; Xử lý vi phạm hành chính: 14 vụ. Tổng thu nộp ngân sách: 

315.066.000 đồng. 

2.2.3. Công tác sử dụng rừng 

Khối lƣợng khai thác gỗ rừng trồng tập trung: 5.696,93 m3; Khai thác nhựa Thông: 

1.485,41 Tấn; Khai thác hoa Hồi (khô): 79,5 tấn; Khai thác Củi: 20.190,42 Ste; Khai thác 

vỏ Quế: 30 Tấn; Sa nhân 9 tấn. 

2.2.4. Công tác quản lý rừng đặc dụng: Thực hiện công tác kiểm tra, tuần rừng tại 

các tổ nhận khoán đƣợc 136 lần, với 976 ngƣời tham gia; lập biên bản tạm giữ vi phạm 

01 chiếc súng săn tự chế; Phá hủy hố than đốt trong rừng đặc dụng 10 hố; phối hợp 

với các ngành chức năng và chính quyền địa phƣơng tuyên truyền công tác PCCCR 16 

cuộc với 632 lƣợt ngƣời tham dự; mở hội nghị tuyên truyền về PCCCR tại trƣờng học 

đƣợc 03 cuộc với 330 giáo viên và học sinh tham dự; Tuyên truyền trên loa địa 

phƣơng 18 bản tin; nghiệm thu khoán bảo vệ và khoán khoanh nuôi rừng đƣợc 11/16 tổ 

nhận khoán.  

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

*) Thủy lợi: Phối hợp triển khai đôn đốc các địa phƣơng tăng cƣờng công tác 

tu bổ, gia cố công trình thủy lợi, đập hồ chứa nƣớc, kịp thời chỉ đạo công tác lấy 

nƣớc sinh hoạt, sản xuất đảm bảo cấp đủ nƣớc cho vụ Đông Xuân và an toàn trong 

mùa mƣa lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại thiên tai đối với công trình thủy lợi và cấp 

nƣớc sinh hoạt tại địa phƣơng; đôn đốc, hƣớng dẫn các địa phƣơng kiểm tra hồ, 

đập, tổ chức phát dọn tràn xả lũ. 
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*) Quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi: mực nƣớc các hồ chứa tại thời điểm 

trung bình khoảng 4,6m, đạt trung bình 61,4% dung tích hồ chứa. Một số hồ chứa 

lớn mực nƣớc trên 10m. Dung tích các hồ chứa đảm bảo đủ tƣới trong phạm vi 

công trình. 

*) Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Duy trì trực ban phòng chống thiên 

tai 24/24 giờ. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về phòng chống thiên đƣợc 25 

lớp, với 1.252 ngƣời đối tƣợng là các cán bộ cấp xã, ngƣời dân thuộc các xã đăng 

ký phấn đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới 2019 theo kế hoạch.  

Đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các đơn vị đƣợc giao chủ 

đầu tƣ, các nhà thầu tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ, chất lƣợng và giải ngân kế 

hoạch vốn giao năm 2019; tiếp tục thẩm định các dự án, thiết kế bản vẽ thi công với 

các công trình chuyên ngành đang thực hiện và các công trình mới do các chủ đầu tƣ 

trình; tiếp tục kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao đƣa công trình vào sử dụng đối 

với công trình của các chủ đầu tƣ. Cụ thể khối lƣợng Hồ chứa nƣớc Bản Lải: 

* Hạng mục Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nƣớc trên Quốc lộ 31: Tổng 

chiều dài tuyến khoảng 3,2km hiện đang tiến hành thi công nền đƣờng, mặt đƣờng, 

công trình thoát nƣớc và các công trình phòng hộ; 

* Hạng mục khu tái định cƣ (02 khu): Đã phê duyệt kế hoạch lựu chon nhà 

thầu và đang trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đồng thời đẩy 

nhanh tiến độ thiết kế bản vẽ thi công để sớm phê duyệt và đấu thầu xây lắp. 

* Hạng mục đƣờng vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình 

Lập theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2049/VP-KTN ngày 

24/5/2019 hiện đang lập phƣơng án thiết kế. 

*  Hạng mục Cải tạo, nâng cấp để tránh ngập đoạn đƣờng Pò Háng - Pò Phát 

theo Thông báo số 646/TB-UBND ngày 04/11/2019: đang phối hợp với UBND 

huyện Đình Lập rà soát các hộ gia đình phải di chuyển nhà ở trong phạm vị mốc 

đƣờng viền lòng hồ với tần xuất lũ 2%. 

* Hạng mục Thu dọn Lòng hồ: Đã lập xong giá gói thầu và kế hoạch đấu thầu 

chuẩn bị trình thẩm định và phê duyệt. 

2.4. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tập huấn, tuyên truyền: Tổ chức các lớp tập huấn thôn, bản khó khăn đạt chuẩn 

nông thôn mới cho các huyện Biên giới Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn 

Lãng, Đình Lập với 835 ngƣời tham dự. Tổ chức thành công Đoàn công tác đi 

tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Sơn La. Lựa 

chọn địa điểm lắp đặt Pano trên địa bàn xã Cai Kinh - huyện Hữu Lũng, giao các 

đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt, sửa chữa Pano tại 4 điểm của 3 huyện Văn 

Quan, Bắc Sơn và Hữu Lũng. 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Toàn tỉnh có 48 xã đang thực hiện xây 

dựng 53 khu dân, khối lƣợng tiến độ thực hiện ƣớc đạt 90% kế hoạch. Tiêu biểu, 

có một số khu dân cƣ nông thôn mới kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành các nội dung 

nhƣ các khu của xã Mai Sao, xã Quang Lang huyện Chi Lăng. Riêng đối với các 
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khu dân cƣ kiểu mẫu của huyện Bình Gia ƣớc đạt 50% Kế hoạch do thời gian xây 

dựng và phê duyệt phƣơng án, dự toán thực hiện chậm. 

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Đến nay 70/70 công trình đƣợc khởi công xây dựng, tiến độ 

thi công đến thời điểm hiện tại ƣớc bình quân đạt 90% khối lƣợng trong đó các công 

trình tại các xã đã thẩm định đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo đúng cam kết. 

Tuy nhiên còn một số công trình hiện này còn chậm tiến độ ƣớc đạt 70-80 % cụ thể10 

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM: Năm 2019 có 13 xã đƣợc công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vƣợt kế hoạch 01 xã), nâng tổng số xã trong toàn 

tỉnh đƣợc công nhận đạt chuẩn lên 61 xã; có 02 xã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao; bình quân 01 xã đạt 11,54 tiêu chí, tăng 1,50 tiêu chí so với 

năm 201811
 . 

2.5. Các chƣơng trình, dự án 

Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Hoàn thiện thủ tục để bàn giao 

đƣa vào sử dụng 02 công trình; đôn đốc nhà thầu thi công lắp đặt 07 công trình; Tổ 

chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 01 công trình 12. Khối lƣợng thực hiện là 

3.350 triệu đồng. Khối lƣợng giải ngân: 0 đồng. ( o kinh phí t  trung ương chưa 

được chuyển về tỉnh)  

Phát triển kinh tế tập thể: Phối hợp với chính quyền địa phƣơng tổng kết thành 

công Mô hình "Hỗ trợ xây dựng mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Viet 

GAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm áp dụng đối với cây Na tại huyện Hữu Lũng với 80 

đại biểu tham dự là thành viên HTX. 

Chương trình bố trí ổn định dân cư: Dự án ổn định dân cƣ, chống di cƣ tự do 

cho 03 thôn Bản Lăm,Thiên Cần và Hợp Đƣờng thuộc xã Liên Sơn, huyện Chi 

Lăng: Đã chỉ đạo các nhà thầu xây lắp, giám sát thi công, tƣ vấn thiết kế rà soát lại 

toàn bộ dự án, xác định lại khối lƣợng, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đƣa vào 

sử dụng và thực hiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định; Hoàn thiện hồ sơ hạng 

mục hỗ trợ cộng đồng, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn và xã Bảo Lâm, huyện Cao 

Lộc: Hiện nay, 02 xã đã hoàn thiện xong hồ sơ và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ; 

Hạng mục hỗ trợ cộng đồng Đƣờng vào thôn Khuổi Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc 

Bình: đã trình Sở Giao thông vận tải thẩm định điều chỉnh, bổ sung hạng mục, sau  

khi có kết quả sẽ triển khai thực hiện các bƣớc tiếp theo theo quy định. 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: Phối hợp với chính quyền địa 

phƣơng triển khai thực hiện 02 mô hình trồng Khoai tây tại các huyện Tràng Định và 

huyện Đình Lập, với diện tích 16,7 ha và đã cung ứng giống và phân bón xong. Trong 

                   
10

 Đối với công trình tại huyện Tràng Định: 

+ Công trình  Đƣờng GT liên thôn Bản Piềng - Bản Pioòng xã Hùng Sơn ƣớc đạt 75% khối lƣợng 

+ Công trình Cấp điện thôn Bản Coong- Bản Pioòng xã Hùng Sơn ƣớc đạt 60% khối lƣợng 

+ Công trình Đƣờng GTNT thôn Vằng Can - Khuổi Lài xã Cao Minh ƣớc đạt 60% khối lƣợng 

+ Công trình Đƣờng GTNT thôn Khuổi Vai - Vằng Can xã Cao Minh, ƣớc đạt 60% khối lƣợng. 
11 Trong đó Số xã đạt 19 tiêu chí có 61/207 xã, chiếm 29,47%; Số xã đạt 15-18 tiêu chí có 03/207 xã, chiếm 1,45%; Số xã đạt 

10-14 tiêu chí có 33/207 xã, chiếm 15,94%; Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 110/207 xã, chiếm 53,14%; 
12 Trình phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 công trình; trình Sở Xây dựng thẩm định 01 công 

trình; Tổng hợp hồ sơ trình sở Xây dựng thẩm định 03 công trình; Thực hiện khảo sát lập BCKTKT 01 công trình. 
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đó phân bón 8.911kg và giống Khoai tây 16.020 kg, thuộc Chƣơng trình mục tiêu 

Quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

Đào tạo ngành nghề nông thôn: Tổ chức các đoàn thăm quan, học tập kinh 

nghiệm: công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại tỉnh Nam 

Định gồm 20 ngƣời tham gia, công tác giảm nghèo tại tỉnh Điện Biên với trên 20 

ngƣời tham gia; Đã thực hiện xong thủ tục thanh quyết toán cho 10/14 lớp; dự kiến 

trƣớc 30/12/2019 sẽ thực hiện thủ tục thanh quyết toán 14/14 lớp theo quy định.  

2.7. Công tác Thanh tra, Pháp chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Công tác thanh tra: Hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2019 đƣợc 03/03 cuộc, đạt 

100% kế hoạch; ban hành Quyết định số 374/QĐ-SNN, ngày 03/12/2019 về việc 

phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; Trong tháng không nhận đƣợc 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phán ánh thuộc thẩm quyền giải quyết 

của ngành quản lý. 

Công tác pháp chế: Báo cáo công tác Phổ biến giáo dục Pháp luật; Báo cáo hoạt 

động giám định tƣ pháp; Báo cáo công tác pháp chế năm 2019 đƣợc thực hiện đảm bảo 

theo quy định.  

2.7. Công tác Nội vụ, Tổ chức cán bộ, thi đua khen thƣởng 

Công tác tổ chức cán bộ: Tham mƣu cho UBND tỉnh trình Trình Quyết định thành 

lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; trình xin ý kiến 

các ngành Đề án thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn; Hƣớng dẫn tổng kết 

công tác TĐKT và dự tổng kết TĐKT Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng 

miền núi Bắc Bộ. 

Công tác văn phòng và CCTTHC: Tham mƣu xứ lý các văn bản triển khai 

nhiệm vụ chuyên môn; tổng hợp báo cáo định kỳ về sản xuất nông lâm nghiệp của 

ngành; tiếp nhận và đôn đốc các đơn vị giải quyết hồ sơ qua bộ phận một cửa; theo 

dõi các phòng, đơn vị của sở thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; trong 

tháng tiếp nhận 1.098 văn bản đến, 285 văn bản đi, tiếp nhận và trả kết quả qua bộ 

phận một cửa lĩnh vực ngành, thuộc Trung tâm Hành chính công tỉnh đƣợc 17 hồ 

sơ; tham mƣu ban hành các thông báo kết luận tại các cuộc họp của lãnh đạo sở; 

thẩm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở; phối hợp với 

các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở tổ chức các Hội nghị, Hội thảo và 

thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo sở phân công. 

2.8. Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành 

Thực hiện Quyết định số 235/QD-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về 

phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo và chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở 

Nông nghiệp và PTNT năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết 

định số 43/QĐ-SNN ngày 21/02/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT 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 gồm; Chƣơng trình tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Công tác quản lý chất lƣợng 

an toàn thực phẩm và vật tƣ nông nghiệp; Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và 

liên kết; Xây dựng Đề án đẩy mạnh trồng rừng sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ 
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sản phẩm gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025; Chủ động trong 

công tác phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; Thực hiện dự án 

Hồ chứa nƣớc Bản Lải giai đoạn 1; Chấp hành kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính và 

nâng cao hiệu quả tham mƣu thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

trên Sở đánh giá kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

II. Đánh giá chung: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đƣợc 

UBND tỉnh giao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo thời gian, chất lƣợng đề ra. 

Trong tháng thời tiết thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ 

Đông, nhƣ rau ăn lá các loại; trồng khoai tây, thu hoạch cây ăn quả (quýt vàng, bƣởi…); 

Tiến độ sản xuất các cây trồng chính đã hoàn thành và vƣợt kế hoạch tỉnh giao; 

công tác chuẩn bị giống cho sản xuất vụ Xuân năm 2020 đƣợc triển khai ngay từ 

đầu vụ; Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh không xảy ra trên đàn 

gia súc, gia cầm, các cơ sở chăn nuôi, nhân dân đang tập trung nuôi tái đàn để cung 

cấp sản phẩm cho dịp Tết Nguyên đán và công tác phòng chống rét đã đƣợc cấp ủy 

chính quyền địa phƣơng và ngƣời dân chủ động hơn; Công tác phòng chống dịch bệnh 

trên cây trồng vật nuôi đƣợc quan tâm; Các công tác khác nhƣ: khuyến nông, Quản lý 

chất lƣợng, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai đƣợc thực hiện tốt, đảm 

bảo yêu cầu cho phục vụ sản xuất; Chƣơng trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây 

dựng nông thôn mới tiếp tục đƣợc các cấp các ngành tập trung chỉ đạo; các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh đƣợc quan tâm phát triển mang lại hiệu quả. Cơ cấu cây trồng có sự 

chuyển dịch theo hƣớng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế, một số cây trồng 

diện tích tăng so với cùng kỳ.  

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2020 

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

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công việc còn lại trong tháng 12/2019. Tham 

mƣu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản cụ thể hóa các chủ trƣơng 

của chính phủ, Bộ ngành Trung ƣơng về phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn 

kịp thời, hiệu quả; Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của 

2019. Đánh giá tổng kết các chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2019, triển khai kế hoạch năm 

2020. Giao dự toán và hƣớng dẫn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Tập trung 

chỉ đạo, tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, tăng cƣờng quản lý nâng cao hiệu quả 

sử dụng tài sản công, đảm bảo công tác an ninh trật tự tại đơn vị giai đoạn cuối năm. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

Tiếp tục chỉ đạo làm đất, sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; Tổng kết tuyên 

truyền nhân rộng các chƣơng trình, dự án năm 2019. Tiếp tục hƣớng dẫn ngƣời dân 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững; theo dõi tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh; đẩy mạnh công tác dự tính, 

dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng; Tăng cƣờng công tác giám sát dịch bệnh, công 

tác phòng chống đói, rét trên vật nuôi; tăng cƣờng phòng chống dịch bệnh vụ thu 

đông trên vật nuôi và; Phối hợp với các lực lƣợng chức năng ngăn chặn, bắt giữ, 

tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc, lƣu thông trên 

địa bàn của tỉnh. 

2.1. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 
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Tiếp tục tổ chức triển khai luật Lâm nghiệp; Tăng cƣờng phối hợp tổ chức 

kiểm tra, tuần rừng kịp thời phát hiện các vụ vận chuyển lâm sản trái phép đi qua 

địa bàn, các điểm thu gom, tập kết lâm sản, không để xảy ra điểm nóng, tụ điểm 

phức tạp trên địa bàn. Kiểm lâm viên địa bàn tiếp tục bám sát cơ sở; chủ động 

tham mƣu cho UBND xã, phƣờng, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện phƣơng án 

QLBVR và PCCCR, trong đó đặc biệt chỉ đạo, hƣớng dẫn các chủ rừng là tổ chức, 

cá nhân, cộng đồng xây dựng kế hoạch thực hiện phƣơng án QLBVR và PCCCR 

theo quy định; Duy trì thƣờng xuyên các tổ bảo vệ rừng và PCCCR của thôn, khối 

phố sẵn sàng huy động lực lƣợng, phƣơng tiện để BVR và PCCCR theo phƣơng 

châm 4 tại chỗ; Duy trì thực hiện bảo dƣỡng máy móc, thiết bị PCCCR đảm bảo 

sẵn sàng phục vụ công tác PCCCR khi có cháy rừng xảy. 

Công tác phát triển rừng: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác trồng rừng và 

các chỉ tiêu lâm nghiệp năm 2019; Tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện chuỗi hành 

trình về quản lý giống, chất lƣợng giống cây trồng; Thực hiện nhiệm vụ của Quỹ 

Bảo vệ và phát triển rừng; Xây dựng kế hoạch triển khai công tác năm 2020. 

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

Thủy lợi: Tăng cƣờng công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo 

nƣớc tƣới cho sản xuất vụ Đông xuân 2020. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa 

phƣơng sửa chữa và gia cố các công trình kênh mƣơng thủy lợi; Xây dựng kế 

hoạch ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nƣớc sinh hoạt, vệ sinh môi trƣờng, làm 

đƣờng giao thông nông thôn. 

Phòng chống thiên tai: Tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi và nắm tình hình 

rét đậm, rét hại để có phƣơng án cảnh báo kịp thời, tổ chức kiểm tra tình hình rét hại xảy 

ra trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị tài liệu họp tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và 

TKCN năm 2019, triển khai phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020. 

Xây dựng cơ bản: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị đƣợc giao chủ đầu tƣ, các 

nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khẩn trƣơng hoàn thiện công tác 

quyết toán công trình đảm bảo kế hoạch; kiểm tra điều kiện nghiệm thu các công trình 

đã hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định để giải ngân đảm bảo tiến độ, chất lƣợng. Xây 

dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chƣơng trình Chƣơng trình Mở rộng quy mô vệ sinh 

và nƣớc sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2019; Tổng hợp thống kê 

Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nƣớc sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Công tác quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản 

Tiếp tục thực hiện công tác QLCL nông lâm sản và thủy sản năm 2019; tăng 

cƣờng giám sát các cở sở sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả bảo đảm bảo an toàn 

thực phẩm. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lƣợng nông lâm sản 

và thủy sản năm 2020. Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch công tác chống buôn 

lậu gian lận thƣợng mại, hàng giả, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán 

Canh Tý và mùa lễ hội xuân năm 2020. Theo dõi, hƣớng dẫn kỹ thuật, kiểm tra 

giám sát Dự án sản xuất Rau an toàn và Nông nghiệp Công nghệ cao tại huyện Cao 

Lộc; giám sát Rau an toàn thành phố Lạng Sơn. Hoàn thiện hồ sơ và thanh quyết toán 

vốn sự nghiệp và vốn Chƣơng trình mục tiêu Y tế Dân số năm 2019. 
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2.4. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tham mƣu tổ chức trình Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định hồ sơ xét công 

nhận 06 xã xã Hùng Sơn và xã Cao Minh, huyện Tràng Định; xã Tú Đoạn, huyện 

Lộc Bình; xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; xã Bình La huyện Bình Gia; xã Bắc 

Lãng, huyện Đình Lập và 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm xã Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.  

Hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chƣơng trình xây dựng nông 

thôn mới năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, trình UBND tỉnh xem xét, 

chỉ đạo thực hiện công tác tổng kết Chƣơng trình năm 2019. 

Công tác tập huấn, tuyên truyền: Hoàn thiện Hồ sơ gửi Ban thi đua- Khen 

thƣởng tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua 

“Lạng Sơn cùng cả nƣớc chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2019; Xây 

dựng Kế hoạch Đào tạo, tập huấn và tuyên truyền năm 2020; ban hành văn bản đề 

nghị các huyện, thành phố đăng ký nhu cầu tập huấn, đào tạo năm 2020; Tổng hợp, 

xây dựng dự toán nguồn vốn sự nghiệp chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới năm 2020. 

Công tác hỗ trợ Phát triển sản xuất: Đôn đốc các huyện thực hiện tốt các nội 

dung của mô hình phát triển sản xuất để tiến hành hỗ trợ cho các mô hình đảm bảo 

kịp thời vụ và đúng quy định của nhà nƣớc. 

Công tác hỗ trợ cơ sở hạ tầng: Tiếp tục đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ 

các công trình chƣa hoàn thành đặc biệt là các công trình tại 13 xã điểm để đảm 

bảo hoàn thành đạt tiêu chí theo kế hoạch. 

2.5. Công tác phát triển nông thôn 

Phát triển kinh tế hợp tác: Tiếp tục phối hợp với địa phƣơng triển khai, theo 

dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện các mô hình. Tổ chức tổng kết, hoàn thiện các thủ 

tục thanh quyết toán các mô hình. 

Chương trình bố trí, ổn định dân cư: Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán 

theo quy định. Tổng kết năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020. 

Đào tạo nghề nông thôn: Rà soát, tổng hợp đăng ký nhu cầu của các huyện, thành 

phố, xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, kinh phí đào tạo 

nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020. 

2.6. Công tác khác 

Phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua tổng kết công tác TĐKT Cụm năm 2019. 

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020. Duy trì tốt công tác tiếp công 

dân đúng quy định của pháp luật. Nêu cao kỷ luật kỷ cƣơng, đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cƣờng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong chỉ đạo điều hành. Chỉ đạo các đơn vị chủ động sớm đánh giá tổng kết 

các nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho 

chƣơng trình tổng kết năm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển 
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khai phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành và các đơn vị trực thuộc; Tổ 

chức lớp bồi dƣỡng chuyên môn về phân bón cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện giám sát việc thử 

nghiệm phân bón Alfa trên 06 loại cây trồng (na, hồi, chè, quế, hồng, thạch đen). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 

2019, phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 01 năm 2020./. 

 
 

 

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; 

- Lƣu: VT.VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hƣng 
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