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Thực hiện Công văn số 5038/BNN-KH ngày 29/7/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 

2021; Công văn số 1170/SKHĐT-THKTXH ngày 14/8/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông 

nghiệp, nông thôn năm 2021 như sau: 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020 

 I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2020 

1. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới: được các cấp các ngành triển khai tích cực ngay từ đầu năm. Sản xuất 

nông nghiệp có những chuyển biến tích cực, trong vụ Đông – Xuân người dân 

đã tập trung vào trồng  các loại cây trồng có giá trị kinh tế; Xây dựng kế hoạch, 

triển khai tập huấn ứng dụng Hệ thống/tiêu chuẩn OTAS trong quản lý cấp mã 

số vùng trồng Na phục vụ nội tiêu và xuất khẩu; Triển khai lựa chọn hỗ trợ 05 

chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức kiểm tra công tác tái đàn lợn 

tại các huyện, thành phố, hướng dẫn người dân chăn nuôi lợn theo hướng an 

toàn sinh học. Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất, triển khai thực 

hiện 03 dự án sản xuất tỉnh chỉ đạo điểm; 02 dự án sản xuất rau gắn với tiêu thụ sản 

phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố bước vào hoạt động với các loại 

cây trồng có giá trị; dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản tại huyện Bình Gia, đến 

nay cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công thuộc dự án, bắt đầu đưa đàn lợn 

vào chăn nuôi; phối hợp một số huyện, thành phố tổ chức đoàn đi khảo sát học 

tập và làm việc với đơn vị tư vấn tại tỉnh Phú Thọ về thực hiện mô hình chăn 

nuôi, trồng trọt khép kín (có sử dụng công nghệ nuôi giun quế); tổ chức Hội 

nghị triển khai Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi năm 2018 và các văn bản hướng 

dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Luật; phối hợp Trung tâm xúc 

tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị kết 

nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn tại Lạng 

Sơn nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản, OCOP của tỉnh và đặc 

biệt là quả Na Chi Lăng niên vụ năm 2020. Hoàn thành việc cấp mã số vùng 

trồng Na với diện tích 40ha trên địa bàn xã Y Tịch và Thị trấn Đồng Mỏ huyện 

Chi Lăng. Hỗ trợ cấp chứng nhận sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP cho 

50ha Na tại huyện Chi Lăng và huyện Hữu Lũng; cấp Quyết định công nhận cây 
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đầu dòng cho 05 cây đào giống đào Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

Phối hợp với UBND cấp huyện lựa chọn được các sản phẩm tham gia chương 

trình "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2020”, trong đó có 3 sản 

phẩm được công nhận năm 2020: Hạt dẻ tươi Quảng Lạc, Gạo nếp cái hoa vàng 

Bắc Sơn và Gạo bao thai hồng Tràng Định.  

2. Sản xuất nông nghiệp 

2.1 Sản xuất trồng trọt 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng diện tích gieo trồng đạt 48.508  ha, đạt 

93,51% so với kế hoạch, tăng 1,98% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 

có hạt đạt 153,6 nghìn tấn, đạt 99,28 % so với cùng kỳ.  

 Do ảnh hưởng của dịch CoVid-19, lực lượng lao động hạn chế đi làm tại 

các công ty trong và ngoài nước nên lao động nông nghiệp tăng lên, diện tích 

gieo trồng vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ. Đồng thời, cơ cấu cây trồng có sự 

chuyển dịch theo hướng tập trung trồng các cây có giá trị kinh tế cao và theo 

nhu cầu thị trường, như: Cây ớt tăng 153,87% so với cùng kỳ, cây thạch đen 

tăng 2,85% so với cùng kỳ, cây rau các loại tăng 4,83% so với cùng kỳ, ...); 

Giảm diện tích một số cây trồng khó khăn về thị trường tiêu thụ (cây sắn diện 

tích bằng 85,66% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nhu 

cầu làm thức ăn chăn nuôi giảm). 

Ước hết năm 2020 diện tích gieo trồng được 95,06 nghìn ha đạt 96,5% kế 

hoạch, bằng 101,5 so với cùng kỳ năm 2019; tổng sản lượng lương thực ước đạt 

306,0 nghìn tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ, bằng 102% kế hoạch. 

2.2. Chăn nuôi gia súc, gia cầm – Nuôi trồng thuỷ sản  

Về chăn nuôi: tính đến 6 tháng đầu năm 2020, tổng đàn trâu tiếp tục giảm 

do diện tích chăn thả bị thu hẹp, thiếu nhân lực chăn dắt, tổng đàn trâu khoảng 

80,14 nghìn con đạt 93% so với cùng kỳ, bằng 87,1% kế hoạch năm; Tổng đàn 

bò tăng do người dân chuyển hướng chăn nuôi bò nhốt chuồng vỗ béo lấy thịt, 

tổng đàn bò 33,5 nghìn con, bằng 102,3% so với cùng kỳ, bằng 93% kế hoạch 

năm; công tác tái đàn lợn hiện nay đang chững lại do ảnh hưởng của dịch Covid-

19 nguồn giống lợn khan hiếm, giá tăng cao và một số địa phương vẫn xảy ra 

dịch bệnh DTLCP do vậy người chăn nuôi lợn e ngại trong công tác tái đàn; đàn 

lợn còn 102 nghìn con, bằng 78,5% so với cùng kỳ, đạt 36,4% kế hoạch năm;  

chăn nuôi gia cầm tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 4,78 triệu con, đạt 116,5% 

so với cùng kỳ do giá bán gia cầm tăng và ổn định, dịch bệnh xảy ra ít. Ước hết 

năm 2020, tổng đàn trâu bò đạt 115 nghìn con, bằng 97,25% so với cùng kỳ, đạt 

89,8% kế hoạch; đàn lợn đạt 110.000 con, tăng 8,9% so với cùng kỳ, đạt 39,3% 

kế hoạch; đàn gia cầm đạt 5.000 con, tương đương so với cùng kỳ, tăng 11,1% 

so với kế hoạch 

 Về thuỷ sản: trong 6 tháng đầu năm 2020 tổng diện tích nuôi trồng thủy 

sản là 882 ha đạt 70% so với kế hoạch năm. Sản lượng đạt 776 tấn đạt 40% so 

với kế hoạch năm; phong trào nuôi cá lồng tiếp tục được quan tâm, hết 6 tháng 

năm 2020 tổng số lồng nuôi cá đạt 517 lồng  tăng  117 lồng so với cùng kỳ; tiếp 

tục chăm sóc cho đàn cá bố mẹ sinh sản nhân tạo, sản xuất cá bột, cung ứng được 
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500.000 con cá giống các loại cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; Triển khai tập huấn 

phát triển, nuôi cá lồng năm 2020 tại các huyện  Lộc Bình, Văn Lãng; Bắc Sơn, ... 

Thực hiện chương  trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản: cơ quan chuyên môn đã phối 

hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tiến hành thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản 

xuống lưu vực sông Kỳ Cùng với số lượng 108.759 con, gồm các loài cá trắm, 

chép lai, mè, trôi...; ước hết năm 2020 diện tích nuôi được 1.260 ha đạt 100% so 

với kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi ước đạt 1940 tấn  

tăng 16,4% so với cùng kỳ. 

Công tác giám sát dịch bệnh và tình hình dịch bệnh trên địa bàn: Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ thú y từ tỉnh đến 

huyện, thú y viên xã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc ở các thôn bản, các cơ sở 

chăn nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, chẩn đoán chính xác, báo cáo kịp thời và 

thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.  

Dịch tả Lợn Châu Phi tái phát trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến ngày 

11/8/2020, bệnh xảy ra tại 11/11 huyện, thành phố tại 940 hộ/343 thôn/113 xã. 

Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 2.964 con lợn với tổng trọng lượng là 

138.770 kg. Nguyên nhân xảy ra dịch là do: năm 2019 bệnh DTLCP xảy ra tại 

225/226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, vì vậy mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong 

môi trường, gặp điều kiện thuận lợi thời tiết thay đổi nắng ẩm, mưa nhiều, sức đề 

kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch bệnh; do hoạt động buôn bán, vận 

chuyển lợn con giống, lợn thịt từ các tỉnh khác đưa vào địa bàn nguy cơ tiền ẩn 

làm phát sinh và lây lan dịch. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 93/113 xã qua 21 

ngày không phát sinh dịch bệnh.  

Công tác triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện muộn 

hơn so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19: kết quả thực hiện 

đến hết tháng 6, tiêm phòng trâu, bò được 64.216 lượt con đạt 32,49% kế hoạch, 

tiêm phòng lợn được 12.882 lượt con bằng 7,36% kế hoạch, tiêm phòng gia cầm 

được 510 nghìn lượt con, bằng 56,67% kế hoạch. Do ảnh hưởng của tình hình 

dịch Covid - 19 công tác tiêm phòng gặp nhiều khó khăn, Ước hết năm 2020, 

tiêm phòng trâu bò được 142.000 lượt con bằng 71,9% kế hoạch, tiêm phòng lợn 

được 47.500 lượt con bằng 27,1% kế hoạch, tiêm phòng gia cầm được 1,0 triệu 

lượt con, bằng 111,1% kế hoạch. 

Công tác xử lý động vật và sản phẩm động vật nhập lậu: Thường xuyên 

phối hợp cùng các cơ quan chức năng, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh kiểm 

tra, tiếp nhận và tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật nhập lậu không rõ nguồn 

gốc, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y lưu thông trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết 

tháng 6 đã tiếp nhận và tiêu hủy 18 vụ, gồm: Gà đông lạnh: 166 kg; Thịt bò đông 

lạnh: 120 kg; Thịt Lợn: 148 kg; Nầm lợn 3.650 kg; Chân gà: 280 kg; Rắn ráo: 20 

con, xúc xích: 300 kg, gà vịt giống: 12.450 con. 

2.3. Dịch vụ nông nghiệp 

Cung ứng giống cây trồng, phân bón: 6 tháng đầu năm các huyện, thành 

phố trên địa bàn toàn tỉnh đã cung ứng được trên 490 tấn giống các loại (trong 
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đó giống lúa các loại 395 tấn, ngô các loại 95 tấn); cung ứng được 18.700 tấn 

phân bón các loại. Theo nhận định nguồn giống, vật tư phân bón cơ bản đảm bảo 

đủ về số lượng, chất lượng phục vụ sản xuất trên địa bàn.  

Công tác bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thật: Công tác dự tính 

dự báo, điều tra phát hiện dịch hại trên cây trồng đã được cơ quan chuyên môn 

thực hiện thường xuyên, theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, dự báo 

chính xác, kịp thời, ban hành các thông báo khuyến cáo người dân biện pháp 

phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, trên 

cây trồng nông nghiệp tình hình dịch hại ít biến động, các đối tượng dịch hại 

phát sinh, gây hại có mật độ, tỷ lệ gây hại thấp, phân bố trên diện hẹp, không 

gây thành dịch. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật được các cơ quan đơn vị triển khai tích cực, hiện nay đang 

triển khai các mô hình, chương trình khuyến nông (thực hiện mô hình cải tạo 

trồng mới và thâm canh cây Quýt theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Văn Quan 

quy mô 8 ha, mô hình chăn nuôi trâu, bò năng suất cao tại huyện Chi Lăng quy 

mô 180 con). 

3. Sản xuất lâm nghiệp - cây ăn quả. 

Trồng rừng mới: Tổng diện tích trồng rừng mới 6 tháng đầu năm toàn tỉnh 

thực hiện trồng rừng mới được 6.791,9 ha (trong đó trồng rừng tập trung 3.525,6 

ha, đạt 58,8% so kế hoạch năm; trồng cây phân tán 3.266,9 ha, đạt 108.9% so kế 

hoạch năm) đạt 101,8% so với cùng kỳ; trồng cây ăn quả 500 ha, đạt 82% kế hoạch 

năm. Ước hết năm 2020, tổng diện tích trồng rừng mới đạt 9.270 ha, đạt 103% kế 

hoạch; diện tích trồng cây ăn quả đạt 815 ha, bằng 133,6% kế hoạch.  

Chăm sóc, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng: toàn bộ diện tích rừng 

hiện có trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các chủ rừng tiến hành quản lý, bảo vệ, thực 

hiện phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng; diện tích rừng trồng chưa 

thành rừng tiếp tục được thực hiện các biện pháp chăm sóc, phát dọn để cây trồng 

sinh trưởng, phát triển thành rừng; công tác khoanh nuôi được thực hiện ở các trạng 

thái rừng tự nhiên chưa thành rừng, tiếp tục có các biện pháp phù hợp để nâng cao 

năng suất, chất lượng rừng; diện tích thực hiện như sau: Công tác giao khoán bảo 

vệ rừng và khoán khoanh nuôi rừng đặc dụng Hữu Liên đạt 100% chỉ tiêu kế 

hoạch giao, khoán bảo vệ 7.140 ha và khoán khoanh nuôi 60 ha. 

Triển khai Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng: Tính đến 30/6/2020, trên 

địa bàn toàn tỉnh đã thu được 9.021 triệu đồng phí dịch vụ môi trường rừng;  hoàn 

thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả Dự án điều tra, xác định phạm vi, 

ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đối 

tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ 

môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Khai thác lâm sản: 6 tháng năm 

2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường thiêu thụ các mặt hàng lâm 

sản gặp khó khăn, do đó sản lượng khai thác giảm so với cùng kỳ. Tính đến nay 

toàn tỉnh khối lượng gỗ khai thác được 48.052,1 m3; khai thác nhựa Thông  

4.252,8 tấn, hoa Hồi khô 2.606,6 tấn.  

4. Công tác Thuỷ lợi – Phòng chống lụt bão và xây dựng cơ bản  
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Các địa phương đã tích cực ra quân làm thủy lợi, nạo vét kênh mương 

dẫn nước phục vụ sản xuất, toàn tỉnh có 195 xã, phường, thị trấn ra quân đạt 

92% so với cùng kỳ; huy động 83.512 công đạt 86% so với cùng kỳ; Sửa chữa, 

kiên cố kênh mương: 4.309 m , đạt 71% so với cùng kỳ (tập trung phát dọn, nạo 

vét kênh mương); Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi được quan 

tâm, tiến độ triển khai sửa chữa, nâng cấp các công trình nguồn vốn sự nghiệp 

thủy lợi đảm bảo; tổng diện tích tưới vụ Đông - Xuân 2019-2020 đạt 27.110 ha, 

đạt 96,7% so với cùng kỳ, đạt 99,4% so với kế hoạch, trong đó diện tích tưới lúa 

xuân 13.420,6 ha, đạt 90,9% so với cùng kỳ, đạt 98,7% so với kế hoạch; diện tích 

tưới lúa mùa ước khoảng 26.467 ha, bằng 96% so với cùng kỳ, đạt 94,1% kế 

hoạch. 

Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra 

an toàn các hồ chứa, điều tiết nước cho hợp lý vừa đảm bảo dung tích phòng lũ, 

đảm bảo dung tích trữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an 

toàn công trình trong mùa mưa bão 2020. 

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng kế hoạch vốn năm 2020 giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản và các 

dự án mang tính chất đầu tư là 518.141 triệu đồng, trong đó: vốn địa phương là 

49.954 triệu đồng, vốn trung ương là 342.200 triệu đồng, vốn nước ngoài 

125.987 triệu đồng. Các đơn vị được giao chủ dự án chủ động, tích cực xây 

dựng, triển khai thực hiện dự án ngay từ khi có quyết định phân bổ vốn và phê 

duyệt danh mục đầu tư, các trình tự thủ tục, cơ chế chính sách về đầu tư xây 

dựng cơ bản đều được thực hiện đúng quy định của nhà nước. Giá trị khối lượng 

thực hiện từ đầu năm đến hết ngày 30/6/2020  đạt 300.450 triệu đồng đạt 58% 

kế hoạch, kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2020 đạt 208.836 triệu đồng đạt 

40,3% kế hoạch vốn giao. 

Ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn thực hiện, chủ đầu tư các dự án đã 

tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện; tuy nhiên trong 

những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hạn chế di chuyển đi lại 

giữa các vùng và điều kiện thời tiết mưa nhiều và kéo dài, khó khăn cho việc 

đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục khảo sát, thiết kế; các đơn vị thi công bị ảnh 

hưởng trong việc tập trung hết nhân vật lực để triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi 

công, do vậy tiến độ thi công của một số dự án bị chậm. 

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

Công tác thông tin, tuyên truyền về chất lượng vật tư nông nghiệp và an 

toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sơ chế, giết mổ, chế biến, 

bảo quản sản phẩm nông, lâm, thủy sản được quan tâm thực hiện dưới nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng, đã cấp phát 12.000 tờ rơi đến các hộ sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản và các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh.  

Thường xuyên giám sát chất lượng nông lâm thủy sản ATTP. Trong 6 

tháng đầu năm 2020 kiểm tra được 149 mẫu (trong đó mẫu test nhanh bao gồm: 

Mẫu rau các loại 69 mẫu; mẫu giò, chả 45 mẫu; mẫu thịt lợn 35 mẫu). Kết quả 

Test và phân tích số mẫu có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, hóa 
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chất, kháng sinh, phụ gia ... không được phép sử dụng hoặc vượt ngưỡng cho 

phép là 04 mẫu (trong đó 02 mẫu rau test nhanh dương tính với thuốc BVTV 

nhóm phosphat và cacbamat; 02 mẫu giò chả test nhanh dương tính với hàn the) 

chiếm 2,68%. Các mẫu không đạt cơ quan chuyên môn đã thông báo cho cơ sở 

và yêu cầu khắc phục, tái kiểm tra và xử lý theo quy định. Thực hiện cấp 02 

Giấy xác nhận kiến thức ATTP, 05 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 

Kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở 32 hợp tác xã (14 cơ sở xếp loại A; 13 cơ sở 

xếp loại B; 01 cơ sở xếp loại C; 04 cơ sở không xếp loại do đang kiện toàn hợp 

tác xã và tạm ngừng hoạt động). 

Thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra 11/15 cơ sở 

kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh 3 huyện (Bắc Sơn, Đình 

Lập, Cao Lộc); Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành các huyện, thành phố kiểm 

tra kinh doanh vật tư nông nghiệp về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật được 

55 cơ sở (kiểm tra 46 cơ sở, đánh giá phân loại 09 cơ sở), xử phạt vi phạm hành 

chính 19 cơ sở với tổng số tiền 16.500.000đ. 

6. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm 

thực hiện, các ngành tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho 13 xã phấn đấu đạt 

chuẩn 2020 và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để triển khai thực hiện 

bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra; tiếp tục chỉ đạo các xã điểm đặc biệt khó 

khăn phấn đấu đến hết năm 2020 đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; phân bổ các nguồn vốn chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 đến các huyện, TPLS; xây 

dựng hướng dẫn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 

quy trình công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; tổ chức rà soát, kiểm tra 

tình hình thực hiện các tiêu chí thủy lợi, tổ chức sản xuất, chỉ tiêu tỷ lệ hộ được 

sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. Tăng cường đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền tập huấn, vận động, huy động nguồn lực; trong 6 tháng 

Ban chỉ đạo NTM các huyện đã tổ chức được trên 120 hội nghị tuyên truyền  

lồng ghép về xây dựng nông thôn mới với khoảng 6.200 lượt người tham dự; 

triển khai tích cực công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng 

từ nguồn vốn được giao. Tổng kinh phí thực hiện chương trình đã giao năm 

2020 là 618,74 tỷ đồng, phân bổ cho 336 công trình, dự án, trong đó 207 công 

trình, dự án chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành và 129 công trình 

khởi công mới. Đến hết tháng 6/2020, tổng các công trình khởi công mới hiện 

nay có 125/129 (chiếm tỷ lệ 96,9%), tiến độ trung bình ước đạt 50% khối lượng, 

hoàn thiện 04 công trình. 

Tính đến hết tháng 6 năm 2020, 13 xã phấn đấu về đích năm 2020 bình 

quân đạt 13,62 tiêu chí/xã, cụ thể có 03 xã (gồm các xã Tân Lập (Bắc Sơn), xã 

Vĩnh Yên (Bình Gia) và xã Hữu Lễ (Văn Quan) đã đạt 19/19 tiêu chí, hiện nay 

đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM theo quy định, dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định trong 
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tháng 8/2020; Có 01 xã (xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng) UBND huyện đang 

phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức thẩm định; Có 07 xã 1 đã đạt từ 11-16 

tiêu chí; đối với các tiêu chí chưa đạt đến thời điểm hiện nay tiến độ triển khai 

đạt trên 70% (Cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu); Còn 03 xã tiến độ triển 

khai các tiêu chí về hạ tầng chậm là xã Xuất Lễ (Cao Lộc), xã Đội Cấn (Tràng 

Định) và xã Hồng Thái (Bình Gia). Các công trình chậm chủ yếu là các tiêu chí 

về giao thông, trường học, nhà văn hoá, trạm Y tế; nguyên nhân chủ yếu do 

công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB chậm (tại cấp huyện, cấp xã) do đó ảnh hướng 

đến tiến độ triển khai chung. Tuy nhiên qua kiểm tra đôn đốc, hiện nay các 

huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và cam kết sẽ hoàn thành để 

đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành 13 

xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch năm 2020; Tổng số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 65 xã (theo số liệu đơn vị hành chính cấp xã 

sau khi sáp nhập), trong đó có 03 xã đặc biệt khó khăn; mỗi huyện xây dựng 

thành công và quyết định công nhận được từ 2-3 khu dân cư kiểu mẫu; có thêm 

03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã: xã Chi Lăng - huyện Chi Lăng 

và xã Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục chỉ đạo 03 xã ngoài kế hoạch do huyện phấn đấu là 

xã Tú Mịch (Lộc Bình); xã Bắc Hùng (Văn Lãng); xã Tân Liên (Cao Lộc) phấn 

đấu với quyết tâm cao nhất để đạt chuẩn NTM trong năm 2020 (Hiện nay các xã 

đã đạt từ 9-14 tiêu chí2 và tiến độ triển khai các tiêu chí bảo đảm theo kế hoạch). 

7. Tình hình thực hiện một số nhiệm vụ, chương trình khác 

- Về đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và liên kết: Xây dựng kế hoạch, 

dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn thành lập mới HTX 

nông nghiệp, phổ biến nâng cao nhận thức về bản chất vai trò của kinh tế tập 

thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện dự toán kinh phí, lựa chọn 08 mô 

hình HTX thực hiện liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm3; Hoàn thiện Dự thảo 

Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm 

nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh; Chỉ đạo các 

huyện, thành phố thực hiện rà soát, đăng ký danh mục sản phẩm OCOP năm 

                   
1 xã Y Tịnh, huyện Chi Lăng; xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình; xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập; xã Hoà Lạc, huyện 

Hữu Lũng; xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan; xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng; xã Đội Cấn, huyện Tràng Định. 

 2 xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình đạt 9/19 tiêu chí (1,3,4,7,12,14,15, 16, 19); xã Bắc Hùng, huyện Văn 

Lãng đạt 14/19 tiêu chí (1,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18, 19); xã Tân Liên, huyện Cao Lộc đạt 11/19 tiêu chí 

(1,3,7,9,11,12,13,14,16,19 ) 

3 Hỗ trợ xây dựng mô hình mở rộng diện tích trồng cây cam canh phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản 

phẩm; Hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá rô phi theo hướng nâng cao giá trị thương phẩm phục vụ liên kết gắn 

với tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ xây dựng mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) gắn với tiêu thụ 

sản phẩm áp dụng đối với cây ăn quả tại Hữu Lũng; Hỗ trợ xây dựng mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt (VietGAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm áp dụng đối với cây Na tại Hữu Lũng; Hỗ trợ xây dựng mô hình thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm áp dụng đối với cây Chè tại Đình Lập. Hỗ 

trợ xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Cà gai leo phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Tràng 

Định. Hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Cát sâm phục vụ liên kết gắn với tiệu thụ sản phẩm tại huyện 

Cao Lộc.  Hỗ trợ mô hình sản xuất gạo nếp cái hoa vàng phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. 
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2020; hướng dẫn các nội dung hỗ trợ đối với 07 mô hình điểm đăng ký đạt 4 sao 

trở lên; Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm 

đảm bảo điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong năm 

2020 (27 sản phẩm). Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê 

duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham 

gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (đợt 

bổ sung), trong đó có 02 sản phẩm đạt 3 sao là Rượu men lá Hữu Lễ, huyện Văn 

Quan; Chè dưới tán Hồi huyện Bình Gia; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm 

tra việc tuân thủ các cam kết về chất lượng của các chủ thể kinh tế sau khi đã có 

sản phẩm đạt sao OCOP. Ước trong năm 2020 tham mưu Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức 03 Hội nghị đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP, số sản phẩm được phân hạng đạt 15/15 đạt 100% kế hoạch. 

Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét 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 hiệu, thương hiệu sản phẩm giai đoạn 

2020-2025 

- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Chương trình mở rộng Quy 

mô vệ sinh và nước sạch Nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng thế 

giới (WB) được tập trung triển khai, hoàn thiện các thủ tục để bàn giao đưa vào 

sử dụng 03 công trình; đôn đốc tiếp tục triển khai thực hiện 20 công trình; lập kế 

hoạch điều chỉnh thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn chương trình WB năm 

2020 trình UBND tỉnh; Rà soát các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020 về tiêu chí 

17.1, xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết để tổ chức thực hiện. Tỷ lệ cư dân 

nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đến tháng 6/2020 đạt 94%. Ước hết 

năm 2020, tổng số công trình đưa vào sử dụng thêm 08 công trình, đạt 100% kế 

hoạch; Tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đến hết năm 

2020 đạt 95%, đạt 100% kế hoạch đề ra.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cải 

cách thủ tục hành chính: 

Công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra Sở đã xây dựng và triển khai kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020; tiến hành thanh tra hành chính 01 cuộc tại 

Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Bình; chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Quản Lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y và các đơn vị 

có liên quan thực hiện Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020. 

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Từ đầu năm 

đến nay không có công dân trực tiếp đến Sở gửi đơn khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận 

08 đơn, trong đó có 02 đơn đề nghị, 05 đơn tố cáo (nặc danh) thuộc thẩm quyền 

giải quyết, Sở đang tiến hành xem xét giải quyết. 

Công tác phòng chống tham nhũng: Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các 

đơn vị trực thuộc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm coi đây là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm của toàn ngành.   
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- Công tác tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng: Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn thay thế Quyết định số 

07/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND; xây 

dựng Đề án thành lập Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn và được UBND tỉnh 

phê duyệt thành lập Ban Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 ; sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy 03 đơn vị trực thuộc (Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát 

triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản). 

Xây dựng kế hoạch công tác TĐKT năm 2020; Hướng dẫn tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; phát động thi đua năm 2020; Phát 

động thi đua, đăng ký tiêu chí thi đua Cụm II - Các cơ quan Quản lý chuyên 

ngành, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020; tham mưu trình Bộ trưởng Bộ 

Nông ghiệp và PTNT khen thưởng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; Tổ 

chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và kỷ niệm 75 năm ngày truyền 

thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Thực đầy đủ chế độ chính sách, 

phúc lợi cho người lao động, nâng lương, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

quy hoạch, đào tạo cán bộ theo đúng quy định trình tự. 

7. Tình hình thực hiện thu, chi dự kiến khả năng thực hiện cả năm 

2020 

7.1. Dự toán thu NSNN. 

Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác là 402 triệu đồng, trong đó: 

- Thu thẩm định các công trình XDCB là 150 triệu đồng; 

- Thu phí Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ là 100 triệu đồng; 

- Thu phí vệ sinh an toàn thực phẩm là 11 triệu đồng. 

- Thu phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV: 141 triệu đồng 

7.2. Dự toán chi NSNN. 

Ước thực hiện tổng chi NSNN toàn ngành năm 2020: 638.206,45 triệu 

đồng.  

- Vốn đầu tư phát triển:    523.855,91 triệu đồng 

- Chi Chương trình mục tiêu:  23.916,64 triệu đồng 

- Chi Thường xuyên:    90.433,9 triệu đồng 

Trong đó:  

+ Chi Sự nghiệp kinh tế:              40.691,77 triệu đồng 

+ Chi Quản lý hành chính - đoàn thể:  49.742,12 triệu đồng 

8. Đánh giá chung: 

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới 

tiếp tục được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo; Cấp uỷ đảng, chính quyền các 

huyện, thành phố đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất trên địa 

bàn. Tiến độ, kết quả sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 cơ bản đạt kế hoạch, cơ 

cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá 
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trị kinh tế; Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được quan 

tâm, trong 6 tháng đầu năm không phát sinh dịch bệnh mới nguy hiểm. Công tác 

khuyến nông, phát triển nông thôn, thủy sản, thủy lợi đảm bảo yêu cầu cho phục vụ 

sản xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường; giám sát, dự tính, dự báo 

dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được quan tâm; công tác quản lý, bảo vệ phát 

triển tài nguyên rừng thực hiện có hiệu quả. 

 Các đơn vị làm dịch vụ cung ứng vật tư phục vụ sản xuất đã chủ động, 

tích cực khai thác các nguồn hàng như phân bón, giống cây trồng nông, lâm 

nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y… các loại vật tư đều cơ bản đảm bảo 

phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ Đông - Xuân.  

Công tác chỉ đạo của ngành có sự chủ động, tích cực hơn, chất lượng 

tham mưu triển khai các nhiệm vụ có chuyển biến tích cực; Kịp thời ban hành 

Hướng dẫn, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

nông nghiệp, nông thôn năm 2020 đến các đơn vị để tổ chức thực hiện theo 

đúng kế hoạch.  

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: 

Trong 6 tháng đầu năm 2020 kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều 

khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai (giông lốc, mưa đá) và diễn biến 

phức tạp của đại dịch Covid- 19  do vậy đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 

như: Mưa đá gây thiệt hại về rau màu, cây nông nghiệp trên địa bàn một số 

huyện, thành phố làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng một số loại cây 

trồng; các hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp 

bị giãn đoạn, không triển khai được; tiến độ khởi công xây dựng mới các công 

trình tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm. 

Thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông sản gặp khó khăn, do vậy sản 

lượng khai thác một số sản phẩm thấp so với cùng kỳ như: gỗ, hoa hồi, nhựa 

thông. 

Công tác tái đàn lợn gặp nhiều khó khăn do giống lợn khan hiếm, giá cao, 

dịch còn tái xảy ra tại các xã; các hộ dân không khai báo khi chăn nuôi sau dịch 

TLCP. 

Công tác tiêm phòng hầu hết các huyện triển khai chậm do ảnh hưởng dịch 

Covid, tỷ lệ tiêm phòng thấp; Nhận thức của người dân còn hạn chế trong việc 

tiêm phòng cho vật nuôi hạn chế.  

II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2020 

Trên cơ sở tình hình kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, dự kiến khả năng 

thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2020 như 

sau: 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt khoảng 3,38% đạt kế hoạch 

tỉnh giao; 
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- Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh 

chiếm  khoảng 19-20% đạt mục tiêu kế hoạch; 

- Tổng sản lượng lương thực khoảng 306.106 tấn, vượt mục tiêu kế hoạch 

(mục tiêu 300.000 tấn); 

- Xây dựng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt kế hoạch; 

- Trồng rừng mới được trên 9.000 ha, đạt kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 

63% đạt mục tiêu kế hoạch; 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; 

- Diện tích tưới vụ xuân 27.110 ha (lúa xuân 13.420 ha); lúa mùa 26.467 

ha. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2021 

I. Dự báo bối cảnh tình hình năm 2021 

Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn là một 

chủ trương lớn trong sự nghiệp xây dựng Đất nước; các chính sách hỗ trợ thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp ngày càng hoàn thiện, đồng bộ và phát huy hiệu quả 

tốt; Trong năm 2021, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục xác định đẩy mạnh thực hiện tái 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây 

dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển kinh tế của tỉnh.  

Điều kiện tự nhiên của Lạng Sơn, nhất là điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng 

phù hợp cho phát triển một nền nông nghiệp xanh, bền vững trong đó phát huy 

tiềm năng, lợi thế của kinh tế đồi rừng, các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, chủ 

lực, an toàn, có ưu thế tốt trong khu vực, phù hợp với nhu cầu của thị trường, 

qua đó góp phần tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế ổn định của tỉnh, thu nhập 

và chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn của Lạng Sơn nhìn 

chung còn hạn chế, chưa thuận lợi để đáp ứng tốt cho phát triển một nền nông 

nghiệp hiện đại, quy mô lớn. Diện tích đất sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh 

nhỏ lẻ, manh mún; Chưa có nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp phát 

triển đạt hiệu quả cao để dẫn dắt các hộ nông dân đóng góp, tích tụ đất đai và 

các nguồn lực đầu tư khác để tham gia sản xuất tập trung, quy mô lớn, tạo ra 

được sự gắn kết giữa sản xuất với thị trường sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. 

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang mang đến những tác động cực đoan, khó 

lường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và khả năng ứng phó. Dịch 

bệnh trên cây trồng vật nuôi có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng ô nhiễm môi 

trường nông thôn ngày càng gia tăng, là thách thức đối với sự phát triển bền 

vững. 

II. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo 

hướng thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao 
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giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn 

đấu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, đời sống, vật chất tinh thần của 

nhân dân tiếp tục nâng cao; nông thôn văn minh, hiện đại. 

1.2. Một số chỉ tiêu chính cần đạt 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP toàn ngành đạt 3-3,5%; 

- Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp trong cơ cấu GRDP chung toàn tỉnh 

chiếm  khoảng 19-20%; 

- Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 300.000 tấn; 

- Trồng rừng mới đạt 9.000ha, trong đó trồng rừng vụ xuân hè đạt trên 

75%; 

- Độ che phủ rừng đạt 63,3%; 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 96%; 

- Diện tích tưới vụ xuân 27.211 ha (lúa xuân 13.335 ha); lúa mùa 27.000 

ha; 

- Phấn đấu toàn tỉnh năm 2021 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 

- Tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt trên 80%. 

- Phấn đấu chuẩn hóa trên 16 sản phẩm OCOP; trong đó có ít nhất 08 sản 

phẩm đạt từ 3-5 sao. 

III. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2021 

1. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, 

giá trị gia tăng cao:  (Chỉ tiêu cụ thể như phụ lục 01/SXNLN kèm theo).     

a) Lâm nghiệp:  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển 

lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 khi được phê duyệt; thực hiện 

nghiêm chỉnh chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; bảo vệ và sử dụng bền vững 

diện tích rừng hiện có; tiếp tục triển khai việc khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ 

sung cây bản địa để nâng cao năng suất, chất lượng rừng; tăng cường trồng rừng 

mới theo hướng xã hội hóa, nâng cao chất lượng rừng trồng, cải tạo, trồng mới 

thay thế diện tích rừng hồi già cỗi, năng suất thấp; khuyến khích, hỗ trợ trồng 

rừng gỗ lớn, trồng rừng có chứng chỉ FSC. Phát huy khai thác tiềm năng lâm sản 

ngoài gỗ, cây dược liệu...; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 

chế biến trong đó chú trọng thay thế giống cũ bằng giống mới có năng suất cao 

chất lượng cao hơn. Phát triển mô hình nông lâm kết hợp, tiếp tục hoàn thiện và 

thực thi hiệu quả chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, đôn đốc triển 

khai nghĩa vụ trồng rừng thay thế của các dự án. 

Năm 2021 tiếp tục tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ NSNN, khuyến 

khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng 

đầu tư trồng rừng kinh tế thâm canh có hiệu quả, phấn đấu trồng rừng mới 9.000 

ha, trong đó, trồng rừng tập trung 6.000 ha, trồng cây phân tán 3.000 ha; Phấn 

đấu hết năm 2021 tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,3%. 
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Tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản tình trạng vi phạm 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề 

án quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  

b) Chăn nuôi, thủy sản  

Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung đối với các sản phẩm chủ lực; 

Khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết, áp dụng quy trình phòng 

chống dịch, bảo đảm an toàn sinh học; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chăn 

nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, gắn chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Mở rộng quy mô đàn gia súc ăn cỏ, kiểm soát chất lượng con giống, khuyến 

khích giải pháp cải tạo nâng cao tầm vóc đàn gia súc ăn cỏ; tiếp tục duy trì và 

phát triển đàn gia cầm; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn 

theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh nhằm ổn định thị 

trường và giá cả mặt hàng thịt lợn; tiếp tục phát triển chăn nuôi các loài đặc sản 

có giá trị kinh tế cao (Dê, Ngựa bạch, Ong…).  

Phát triển đồng bộ, toàn diện cả khai thác và nuôi trồng thủy sản. Khuyến 

khích đầu tư phát triển nuôi cá lồng tại các hồ chứa, tận dụng tối đa diện tích để 

nuôi thả, tăng cường áp dụng quy trình kỹ thuật mới, giống tốt vào nuôi trồng để 

nâng cao sản lượng. 

Công tác thú y: Bố trí nguồn lực để chủ động phòng chống dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm, trong đó chú trọng phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm 

như Cúm gia cầm, LMLM gia súc, dịch tai xanh ở lợn, dại chó mèo, DTLCP...; 

Ngăn chặn, tổ chức bao vây dập dịch có hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra; giám 

sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, quy định chặt chẽ việc quản lý và sử dụng 

thuốc vật tư thú y; Công tác tiêm phòng đảm bảo đạt trên 80%. Tăng cường các 

giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác quản lý giết mổ, việc xả thải các cơ 

sở giết mổ ra môi trường; từng bước có lộ trình dừng hoạt động các cơ sở giết 

mổ nhỏ lẻ, phân tán không đáp ứng tiêu chuẩn trên địa bàn. 

c) Trồng trọt:  

Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi cơ câu cây trồng, 

sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng 

cường phổ biến, chuyển giao các giống cây trồng mới có chất lượng và giá trị 

cao để đưa vào sản xuất.  

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, 

tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, của địa 

phương; đồng thời khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu 

cơ, hỗ trợ mở rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn 

(VietGap, GlobalGap, Organic,...). Chú trọng phát triển công nghệ chế biến, bảo 

quản, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất 

các sản phẩm. Đẩy mạnh công tác xây dựng mã số vùng trồng  đối với các sản 

phẩm nông sản để xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ; nâng cao năng lực 

giám sát nâng cao năng lực giám sát và dự báo, phòng trừ hiệu quả  sâu bệnh 
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trên cây trồng, chủ động phòng ngừa đối với loại sâu bệnh mới. Thực hiện các 

giải pháp pháp đồng bộ quản lý vật tư đầu vào; Kiểm soát chặt chẽ sản xuất, 

kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với quy định.  

Diện tích gieo trồng các loại cây trồng nông nghiệp đạt 95.248 ha bằng 

97,7% so với ước thực hiện năm 2019; Phấn đấu tổng sản lượng lương thực toàn 

tỉnh đạt trên 300 nghìn tấn. 

 Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các loài cây ăn quả đặc sản có giá trị 

kinh tế, thị trường tiêu thụ như: Na, Hồng, quýt... phát triển một số loài cây ăn 

quả có giá trị ở những vùng có điều kiện. Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật 

thâm canh để nâng cao năng suất giá trị, quan tâm cải tạo phục tráng các vườn 

cây ăn quả già cỗi năng suất thấp. Mở rộng diện tích ở nơi có điều kiện, khuyến 

khích phát triển vườn cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp vườn 

rừng; phấn đấu trồng mới trên 500 ha cây ăn quả các loại. 

2. Phát triển thủy lợi, nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thủy lợi. Phát triển thủy lợi 

phục vụ cơ cấu lại ngành theo hướng đa chức năng để phục vụ nuôi trồng thủy 

sản, trồng trọt, chăn nuôi, cung cấp nước cho dân sinh và sản xuất công nghiệp. 

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có; xây dựng các 

mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; phát triển thủy lợi phục 

vụ nuôi trồng thủy sản. 

Dự báo và xây dựng kế hoạch quản lý tốt các nguồn nước của các lưu vực 

sông và hệ thống thủy lợi, nhất là các hồ chứa, đảm bảo các quá trình khai thác, 

sử dụng hợp lý, tiết kiệm phục vụ có hiệu quả. 

Theo  dõi  chặt  chẽ diễn  biến  thiên  tai,  chủ động  các  biện  pháp  

phòng ngừa; kiểm soát an toàn thiên tai; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả 

nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Triển khai hiệu quả Luật Phòng, 

chống thiên  tai; các Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

76/NĐ-CP của Chính  phủ  về  công  tác  phòng chống  thiên  tai; kế hoạch về 

thực hiện Chỉ thị số 42/CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thu, 

quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí quỹ phòng chống thiên tai. 

3. Xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện 

điều kiện sống của dân cư nông thôn 

Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, phấn đấu năm 2021 toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; tập trung triển khai các xã đặc biệt khó khăn chỉ đạo điểm. Tập trung chỉ 

đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới lựa chọn các khu dân cư tiêu biểu để xây 

dựng mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” theo phương châm lấy xây 

dựng cảnh quan môi trường nông thôn gắn với phát triển kinh tế, nâng cao thu 

nhập cho người dân làm nền tảng, nhằm hình thành các khu dân cư nổi bật về 

kinh tế, cảnh quan, môi trường để làm mẫu hình trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
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 Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng 

cao thu nhập, ổn định đời sống cho cư dân nông thôn; Tập trung huy động tối đa 

các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu 

trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, ứng phó với thiên tai và 

biến đổi khí hậu, đặc biệt ưu tiên nguồn lực hỗ trợ ở vùng khó khăn, vùng sâu, 

vùng xa, chú trọng đầu tư cho các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực 

tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Thực hiện hiệu quả Chương 

trình "Mỗi xã một sản phẩm". Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền 

vững; nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế, xã 

hội nông thôn đồng bộ và hiện đại; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn 

sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Xây dựng kế hoạch khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững nhất là chương trình 30a, chương trình mục tiêu tái cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân 

cư. Thực hiện lồng ghép việc giảm nghèo, giải quyết vấn đề nước sạch vệ sinh 

môi trường nông thôn với việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn nông thôn. Tạo điều kiện cho các đối tượng là đồng bào dân tộc 

thiểu số, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hưởng lợi các dịch vụ 

công của nhà nước. 

4. Đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới, hiệu quả 

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; nhân rộng 

các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả đã được kiểm chứng; phát triển các 

hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá 

trị, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt, dẫn dắt; phát triển kinh 

tế trang trại, kinh tế hộ gia đình và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 

đó phát huy vai trò của các doanh nghiệp, hợp tác xã; triển khai có hiệu Đề án 

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

nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt; hỗ trợ thành 

lập HTX, THT, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ HTX, THT trên địa bàn 

tỉnh. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tạo mọi điều 

kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông, lâm 

nghiệp, tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân. Khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư chế biến và chế biến sâu các sản phẩm nông lâm sản để mang lại giá trị 

cao; phát triển ngành nghề nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội, cụm ngành nghề gắn liền với quy hoạch vùng nguyên liệu. 

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị Hợp tác 

xã để đi vào hoạt động thực chất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành 
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nông nghiệp; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác nông 

nghiệp, phát triển kinh tế trang trại theo hướng tổ chức liên kết giữa nông dân, tổ 

chức hợp tác của nông dân với doanh nghiệp và các đối tác khác trong sản xuất, 

thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020 -2030 khi được ban hành. 

5. Một số nhiệm vụ, giải pháp khác. 

a) Công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, hợp tác đối ngoại. 

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; 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; Tăng cường công tác thông tin 

đồng bộ, kịp thời, dự báo thị trường để đáp ứng yêu cầu định hướng đầu tư phát 

triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và nông dân; phối hợp hoạt 

động thông tin thị trường giữa các tổ chức khuyến nông, các câu lạc bộ, các hội, 

hiệp hội và doanh nghiệp cũng như các sở, ngành để phục vụ yêu cầu chuyển 

dịch cơ cấu sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. 

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng kế hoạch hợp tác quốc 

tế nhằm tăng cường hợp tác mở rộng thị trường và thu hút các nguồn vốn đầu tư 

và hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài để phục vụ cho mục tiêu phát triển nông nghiệp 

nông thôn. 

b) Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản 

Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp, đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị 

nông sản chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm. Xây dựng kế hoạch thông 

tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, 

an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chuyển mạnh sang thanh 

tra đột xuất, xử lý kịp thời cơ sở vi phạm quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn 

thực phẩm. Tổ chức sản xuất theo hướng tập trung đảm bảo ATTP, tăng cường 

sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển các sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn VietGAP, GlobalGAP và tương đương; tăng cường chỉ đạo khống chế 

việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu lạm dụng chất bảo vệ thực 

vật trong trồng trọt,.... 

c) Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 



17 

 

 

 

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện cải cách hành chính, nhất là 

thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của 

người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở và của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện 

đưa ra theo cơ chế một cửa đối với các TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.   

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. 

d) Đào tạo nguồn nhân lực: Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 

công chức của ngành nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành chính, viên chức 

sự nghiệp giỏi về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát 

triển nền nông nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế; tiếp tục tổ chức thực hiện kế 

hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và PTNT.  

IV. Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế 

hoạch 3 năm 2020-2022 

1. Chi ngân sách nhà nước năm 2021  

1.1. Phần thu:  

Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác là: 142 triệu đồng, trong đó: 

- Thu thẩm định các công trình XDCB là: 60 triệu đồng; 

- Thu phí Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ là: 50 triệu đồng. 

- Thu phí vệ sinh an toàn thực phẩm là 12 triệu đồng. 

- Thu phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV: 20 triệu đồng 

1.2. Phần chi: 

Tổng chi NSNN toàn ngành năm 2021: 818.578,9 triệu đồng 

- Vốn đầu tư phát triển:        676.169 triệu đồng 

- Chi Chương trình mục tiêu:    26.867,95 triệu đồng 

- Chi thường xuyên:    115.541,95 triệu đồng. 

Trong đó:  

+ Chi Sự nghiệp kinh tế:           63.654,43 triệu đồng 

+ Chi Quản lý hành chính - đoàn thể:   51.887,52  triệu đồng 

2. Kế hoạch 3 năm 2021-2023 (Chi thường xuyên) 

- Chi thường xuyên cơ sở năm 2021:  115.541,95  triệu đồng,  

- Chi thường xuyên cơ sở năm 2022:  140.553,47 triệu đồng,  

- Chi thường xuyên cơ sở năm 2023:  145.321,42 triệu đồng,  

(Chi tiết như các phụ lục dự toán kèm theo) 

V. Tổ chức thực hiện. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và các 

văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Phòng Kế hoạch - 

Tài chính tham mưu cho Sở triển khai xây dựng báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, UBND tỉnh các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2021; trong 

tháng 12/2020 trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 
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năm 2021 Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu xây dựng hướng dẫn giao chỉ 

tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách cho các huyện, thành phố đơn vị trực thuộc 

và phân công lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực công việc để tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch có hiệu quả. 

Thường xuyên, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm các đơn 

vị xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 

về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua phòng Kế hoạch tài chính); Sở Nông nghiệp 

và PTNT thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

theo định kỳ và bất thường giải quyết những vấn đề phát sinh. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn, Dự toán 

NSNN năm 2021 Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng Báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, UBND tỉnh Lạng Sơn quan tâm bố trí nguồn lực cho Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Lạng Sơn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị 

được giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT; 

- Vụ kế hoạch Bộ NN&PTNT;   

- UBND tỉnh;                                (B/C)                                                                

- Sở KH & ĐT;  

- Sở Tài Chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTC.                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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