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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa 

bàn tỉnh được đảm bảo, kịp thời như: tham mưu Kế hoạch tổ chức “Tết trồng 

cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu 2021”; Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành 

Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triên lâm nghiệp bền vững; dự thảo Tờ 

trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng Đề án xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Dự thảo 

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

nông lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030"; dự thảo Nghị Quyết quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động 

của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn... 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị và các huyện, thành phố tăng cường công tác 

phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi. Phòng, chống dịch bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm, kiểm tra giám sát trên từng địa bàn, nhằm phát hiện và xử lý 

kịp thời khi có dịch xảy ra; 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 cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy 

rừng... Quán triệt cán bộ công chức, người lao động trong ngành tổ chức đón Tết 

Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, chấp hành nghiêm chỉnh 

về trật an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định của địa phương. 

Không dùng công quỹ, tài sản của cơ quan để liên hoan, biếu, cho, tặng không 

đúng chế độ quy định; không dùng xe ô tô của cơ quan để phục vụ các hoạt 

động của cá nhân, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong dịp tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021. Triển khai tuyên truyền rộng rãi bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo công tác an ninh trật tự tại cơ quan 

và các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh “Siết chặt kỷ cương, 

tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, Tăng cường 

chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng, chống tham 

nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao nhận thức, vai trò trách 
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nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Lĩnh vực Nông nghiệp 

2.1.1. Tiến độ sản xuất, công tác bảo vệ thực vật 

Trồng trọt: Diện tích gieo trồng trong tháng là 1.493 ha (lũy kế vụ Đông 

Xuân 2020 - 2021 đạt 4.899 ha)1. Nhìn chung các cây trồng sinh trưởng và phát 

triển tốt. Diện tích thu hoạch vụ Đông đạt 3.925 ha đạt 83,9% diện tích gieo 

trồng trong vụ. Các diện tích gieo trồng còn lại sẽ thu hoạch xong trong tháng 

2/2021. Các Công ty cung ứng vật tư nông nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, đã cung 

ứng được 13.350 tấn phân bón và giống lúa, ngô các loại 2. 

Công tác bảo vệ thực vật: các cây trồng vụ đông cơ bản được gieo trồng 

đảm bảo thời vụ. Các đối tượng dịch hại có sự biến động nhẹ về mật độ, tỷ lệ và 

diện tích gây hại3 có diện tích gây hại tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên 

đã được phát hiện sớm, khuyến cáo phòng trừ kịp thời, hiệu quả không để phát 

sinh thành dịch, ít ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Điều 

tra tình hình sâu mọt hại kho trên địa bàn thành phố kết quả chỉ thấy các đối 

tượng hại thông thường như: Mọt gạo, mọt ngô, mọt thóc đỏ, mọt đục hạt nhỏ. 

2.1.2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

Chăn nuôi: Đàn trâu, bò khoảng 116.605 con. Đàn lợn ước 121.583 con, 

Giá lợn hơi dao động 78.000 - 80.000 đồng/01kg. Ðàn gia cầm khoảng 5.402 

nghìn con (Giá gà giao động từ 85.000 - 160.000 đồng/ 01 kg; giá vịt dao động 

từ 60.000 đến 75.000 đồng /01 kg). Đàn chó nuôi ước khoảng trên 129.728 con. 

Tình hình dịch bệnh trong tháng: Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò xảy ra 

trên 13 hộ/04 thôn/04 xã/04 huyện tổng số bò mắc bệnh 13 con, chết và tiêu hủy 

04 với tổng trọng lượng 318 kg. Cấp phát 15 lít thuốc sát trùng và 150kg vôi. 

Hiện còn 05 xã/04 huyện (Hữu Lũng, Chi Lăng, Bình Gia, Bắc Sơn) chưa qua 

21 ngày. Bệnh LMLM trâu, bò xảy ra 07 hộ/02 thôn/01 xã Thanh Long huyện 

Văn Lãng tổng số mắc bệnh 32 con trâu. Đến nay toàn bộ trâu mắc bệnh đã khỏi 

triệu chứng. Bệnh DTLCP xảy ra trên 01 hộ/ 01 thôn/01 xã Hữu Lễ huyện Văn 

Quan tổng số lợn chết, buộc phải tiêu hủy là: 01 con lợn nái trọng lượng 150 kg. 

(nguyên nhân chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học). Cấp phát 01 

lít thuốc sát trùng và 150 kg vôi hướng dẫn bà con thực hiện tiêu độc khử trùng 

tại ổ dịch và các hộ xung quanh. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã khống chế được 

các ổ dịch bệnh DTLCP (100% số xã đã qua 21 ngày không phát sinh); Bệnh 

Cúm gia cầm xảy ra tại 02 hộ/02 thôn/02 xã/ 02 huyện (Hữu Lũng và Tràng 

                   
1 Trong đó: Ngô xuân mới gieo trồng được 168,6 ha; một số loại cây trồng chủ yếu như: rau các loại diện tích gieo trồng đạt 

300 ha (lũy kế 2.400,5 ha); cây khoai tây đạt 474,9 ha; thạch đen đạt 300 ha (lũy kế 610 ha); thuốc lá ước đạt 330 ha (lũy kế 

410 ha) giai đoạn mới trồng - phát triển thân lá, cây ớt ước đạt 510 ha. 
2 Trong đó: 13.000 tấn phân bón các loại, 305 tấn giống lúa, ngô các loại. Ngoài ra, còn có các đại lý, cơ sở kinh doanh vật tư 

nông nghiệp nhỏ lẻ khác trên địa bàn tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư chuẩn bị sẵn sang cho sản xuất vụ 2021. 

3 Trong đó, các loài dịch hại chính như: bệnh sương mai hại cây cà chua; bệnh thối gốc hại cây khoai tây, bệnh gỉ sắt hại cây 

bạch đàn 
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Định ) chết, tiêu hủy toàn bộ gia  cầm tại 02 hộ trên. Tổng 1.403 con tổng trọng 

lượng 3.236 kg; Cấp phát 72 lít hóa chất, phối hợp với Trung tâm dịch vụ NN 

các huyện triển khai các biện pháp chống dịch, điều tra ổ dịch...Đến thời điểm 

hiện nay dịch cơ bản đã được khống chế (chưa phát hiện có gia cầm ốm, chết 

nghi mắc bệnh cúm gia cầm xung quanh các ổ dịch đã tiêu hủy); 

Tiêm phòng trong tháng được 76.230 lượt con, lũy kế từ đầu năm đạt 

170.042 lượt con đạt 284% so với cùng kỳ 4. Công tác kiểm dịch vận chuyển, 

kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện đảm bảo quy định 5; Cấp 

giấy chứng nhận KDĐV, SPĐV ra ngoài tỉnh: được  27 chuyến 6. 

Thủy sản: Đối với nguồn cá lưu tại Trạm thủy sản Bản Ngà tiếp tục thực 

hiện chăm sóc để lưu đàn cá giống qua đông để thực hiện cung ứng cá giống 

năm 2021 cho bà con trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục vệ sinh tẩy dọn ao nuôi đã khai 

thác hết cá giống để ương nuôi vòng tiếp theo. 

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

Tập huấn, chuyển giao KHKT: Giải đáp, kết nối thông tin liên quan đến 

tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, thông tin thị trường cho đội ngũ khuyến nông viên 

cơ sở, người sản xuất theo yêu cầu. Thực hiện thanh quyết toán các lớp đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn năm 2020. 

Khuyến nông: xây dựng kế hoạch, thuyết minh các Chương trình khuyến 

nông và chương trình phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2021. Tiếp tục tham gia, 

phối hợp thực hiện các đề tài chuyển tiếp (Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu 

Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu du lịch Mẫu Sơn; Nghiên cứu 

các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nâng cao năng suất, chất lượng Hồng không 

hạt tại tỉnh Lạng Sơn). 

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

Cấp 01 giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều 

kiện ATTP cho Công ty TNHH MTV Ngọc Quê. Tổ chức triển khai công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

2021: lấy 10 mẫu giám sát tại một số của hàng kinh doanh hoa quả; cơ sở sản 

xuất kinh doanh giò chả, nem chua trên địa bàn Thành Phố 7. Kết quả 10/10 mẫu 

đều đạt theo quy định. 

                   
4. Tiêm phòng trâu, bò: được 582  lượt con. Trong đó Tụ huyết trùng: 95 lượt con lũy lế 167 lượt con đạt 334% so với cùng 

kỳ, Tiên mao trùng: 260 lượt con lũy kế 533. Đạt 260% so với cùng kỳ, Tẩy giun sán: 227  lượt con luy kế 482 . Đạt 133% so 

với cùng kỳ; tiêm phòng viêm da nổi cục 2.481 liều tại 04 huyện (Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, Bắc Sơn); Tiêm phòng 

lợn: được 2.522 lượt con, trong đó dịch tả: 662 lượt con lũy kế 1.931 lượt con đạt 179% so với cùng kỳ, tụ huyết trùng: 950 

lượt con lũy kế 2.182 lượt con. Đạt 218 % so với cùng kỳ, Phó thương hàn: 905 lượt con lũy kế 1.956 lượt con. Đạt 260% so 

với cùng kỳ, Tụ dấu 05 lượt con  58 lượt con; Tiêm phòng gia cầm: Niu cát xơn và Tụ huyết trùng được 72.851 lượt con lũy 

kế 060.866 lượt con. Đạt 289% so với cùng kỳ; Tiêm phòng chó mèo: được 275 lượt con, trong đó vắc xin dại: 78 lượt con 

lũy kế 278 lượt con. Đạt 168% so với cùng kỳ, ca rê: 77 lượt con lũy kế 197 lượt con. Đạt 191% so với cùng kỳ, tiêm vắc xin 

5-7 bệnh: 120 lượt con lũy kế 357 lượt con. Đạt 278% so với cùng kỳ. 
5.Kiểm soát lưu thông động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn tỉnh được 93 chuyến: lợn thịt 1.338 con; Gà thịt 7.600 con; 

Vịt thịt 8.276 con; Trâu 27 con; Xúc xích 1.620 Kg. Kiểm dịch và tiêm phòng chợ: được 2.261 con trong đó: 150 con lợn, 

2111 con gia cầm. Kiểm soát giết mổ: được 4.195 con, trong đó: Trâu bò 58 con, lợn 2.070 con, gia cầm 2.067 con 
6. Da heo khô qua xử lý: 95020 kg; Da bò khô qua xử lý: 39730 kg; Lợn con: 2141 con; Lợn thịt: 65 con; Thỏ thịt: 1600 con; 

Gà thịt: 2000 con. 

7. cụ thể: lấy 03 mẫu giò chả, 01 mẫu nem chua test nhanh dư lượng hàn the; 06 mẫu quả tươi test nhanh dư lượng thuốc 

BVTV nhóm cacbamat, photphat 
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2.2. Lĩnh vực lâm nghiệp  

2.2.1. Phát triển lâm nghiệp 

Trong tháng các chủ rừng đã chủ động chuẩn bị hiện trường để trồng rừng 

như: Phát dọn thực bì, làm đất, cuốc hố.. Triển khai thực hiện Kế hoạch ra quân 

đầu xuân kết quả trồng được 87.361 nghìn cây trong đó số lượng cây đào đạt 

16.397 cây. Kế hoạch sản xuất gieo ươm năm 2021 là 2,65 triệu cây giống, đến 

nay cây giống Lâm nghiệp có khả năng xuất vườn Tết khoảng 1,28 triệu cây; 

Cây ăn quả, cây cảnh quan khoảng 320 nghìn cây.  

Triển khai thực hiện xác định ranh giới ba loại rừng trên bản đồ và trên thực 

địa, đã hoàn thành công tác khảo sát thiết kế vị trí cắm mốc được 1.435 mốc (đạt 

100%), hiện nay đang thi công được 309 mốc (đạt 21,5% khối lượng) ngoài thực 

địa. 

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

Lực lượng Kiểm lâm các cấp tăng cường bám địa bàn để chủ động tham mưu 

cho cấp uỷ, chính quyền địa phương cơ sở thường xuyên duy trì chế độ trực, gác 

lửa rừng tại các xã trọng điểm, theo dõi cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trên 

điạ bàn tỉnh; đôn đốc Cấp ủy, Chính quyền địa phương và các chủ rừng thực hiện 

nghiêm túc phương án QLBVR và PCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Tuyên 

truyền thông qua hội nghị, cuộc họp: 31 cuộc, với tổng số lượt người tham gia: 

2.050 lượt người; Tuyên truyền lưu động, qua loa đài 09 lần8. Trong tháng xảy 

ra 09 vụ cháy rừng: Chi Lăng (01 vụ), Bắc Sơn (02 vụ), Văn Quan (02 vụ), Đình 

Lập (01 vụ), Lộc Bình (01 vụ), Thành phố (02 vụ), tổng diện tích rừng bị cháy là 

13,194 ha9. 

Xử lý vi phạm: Vi phạm hành chính 22 vụ 10; Tổng số tiền thu nộp ngân 

sách: 180.000.000 đồng. Tang vật tịch thu: 41,537m3 gỗ tròn loài thông thường; 

2,891 m3 thực vật rừng ngoài gỗ (củi); 02 cá thể Mèo rừng (Cao Lộc) - đã tiêu 

hủy. Phương tiện tịch thu: 01cưa xăng (Bình Gia). Tổng diện tích rừng bị thiệt 

hại: do phá rừng: 12.540,20 m2 (cụ thể: 8.405,2 m2 rừng Phòng hộ chưa có trữ 

lượng; 4.135,0 m2 rừng sản xuất).11 

                   
8 Lũy kế: Thông qua hội nghị, cuộc họp: 20 cuộc, với tổng số lượt người tham gia: 1.610  lượt người; Tuyên truyền lưu động, qua loa đài 21 lần 
9 Vụ 01tại Thôn Khum Tiến, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng vào 20 giờ ngày 09/01/2021thiệt hại 0,244 ha rừng trồng Keo; Vụ 

02 tại Xã Tràng Phái, huyện Văn Quan vào 9h ngày 13/01/2021 thiệt hại 2,2 ha rừng Hồi; Vụ 03 tại Khu núi đá Khum Sào, 

Thị trấn Văn Quan vào 15h ngày 13/01/2021 không gây thiệt hại về rừng.; Vụ 04 tại Thôn Tiến Hợp 2 và Vĩnh Thuận, Thị 

trấn Bắc Sơn,H.BS vào ngày 13/01/2021 thiệt hại 0,45 ha rừng tự nhiên núi đá chưa có trữ lượng; Vụ 05 tại Khu Lân Pác, 

thôn Hồng Sơn, xã Vũ Sơn,H.BS vào ngày 13/01/2021 thiệt hại 0,89 ha rừng tự nhiên núi đá chưa có trữa lượng; Vụ 06 tại 

Giáp ranh 03 Thôn Bản Quầy, xã Bắc Xa, Thôn Nà Lầm, xã Bính Xá, thôn Bản Chạo, xã Kiên Mộc  ngày 18/01/2021 thiệt 

hại 5,21 ha rừng trồng Thông .  Vụ 07, 08 đều xảy ra ngày 07/02/2021 tại Thành phố tại thôn Nà Chuông, xã Mai Pha và 

Thôn Quảng Trung xã Quảng Lạc cháy 4.2 ha rừng sản xuất trong đó có rừng Thông và Bạch đàn. Vụ 09 ngày 12/02/2021 tại 

thông Quý Khao xã Ái quốc huyện Lộc BÌnh, hiện cán bộ Kiểm Lâm đang kiểm tra xác minh. Lũy kế: 10 vụ, thiệt hại 16,654 

ha rừng. 
10. Chi tiết hành vi vi phạm (22 vụ): Phá rừng trái pháp luật: 05 vụ (Đình Lập, Bắc Sơn, Bình Gia); Tàng trữ lâm sản trái pháp luật: 

08 vụ (Chi Lăng, Đình Lập, Cao Lộc, Bắc Sơn, Bình Gia); Vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 02 vụ (Văn Lãng, Bình Gia); Khai 

thác rừng trái pháp luật: 01 vụ (Đình Lập); Mua lâm sản trái pháp luật: 03 vụ (Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan); Vi phạm các quy 

định của Nhà nước về bảo vệ rừng: 01 vụ (Hữu Lũng); Vi phạm quy định về hồ sơ, thủ tục khai thác lâm sản có nguồn gốc hợp 

pháp: 01 vụ (Văn Lãng); Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng: 01 vụ (Lộc Bình). 
11 Lũy kế: Tổng số vụ vi phạm hành chính: 24 vụ; tịch thu: 62,681m3 gỗ các loại ( tròn loài thông thường 62,055m3, Xẻ loại thông thường 0,626m3), 

củi 2,891 m3; 02 cá thể Mèo rừng (Cao Lộc - đã tiêu hủy), 04 xe máy, 01 cưa xăng cầm tay; Tổng diện tích rừng bị thiệt hại: do phá rừng: 14.248,6 m2 
(gồm: 9.190,8 m2 rừng Phòng hộ chưa có trữ lượng; 5.057,8 m2 rừng sản xuất); Tổng thu nộp ngân sách 318.500.000 đồng (từ xử phạt vi phạm hành 

chính) 
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Phối hợp kiểm tra, tuần rừng: 41 cuộc (Không phát hiện vi phạm). Kiểm tra 

42/156 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản và 18/58 cơ sở gây nuôi ĐVHD, phát 

hiện 02 cơ sở vi phạm (hành vi: Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản 

trong cất giữ lâm sản đã lập biên bản, xử lý) 

Khai thác lâm sản: Tổng khối lượng gỗ khai thác: 2.935 m3  (Gỗ rừng trồng 

tập trung được 2.850 m3; Cây phân tán 85 m3 ) 

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

Quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi: mực nước các hồ chứa trung bình 

khoảng 3,6m, đạt trung bình 47,9% dung tích hồ chứa. Một số hồ chứa lớn 12 mực 

nước trên 10m, dung tích cơ bản đảm bảo đủ tưới cho sản xuất Đông xuân trong 

phạm vi công trình. Đôn đốc 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. Tính đến ngày 19/02/2021 công tác ra quân làm thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

đã có 195 xã, phường, thị trấn thực hiện đạt 100 % so với KH và cùng kỳ, huy 

động được 86.360 công bằng 104,2% so với cùng kỳ. Cụ thể sửa chữa mương 

được 29,743m, tổng chiều dài nạo vét là 807,765m , đắp đào đất được 7,459 m3  

các loại, tổng diện tích phát dọn là 404,051 m2 Khai thác 690m3 đá, sử dụng hết 

767 tấn Xi măng. 

Phòng, chống thiên tai và TKCN: Duy trì trực ban phòng, chống thiên tai 

theo chế độ 12/24, theo rõi tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để cảnh báo 

kịp thời đến người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt là các bản tin về tình hình 

rét đậm, rét hại. Tổng hợp báo cáo kiểm kê trang thiết bị PCTT và tìm kiếm cứu 

nạn của các đơn vị gửi Ủy ban quốc gia, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. Tham mưu xây dựng Nghị Quyết quy định nội dung chi, mức chi cho các 

hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Xây dựng cơ bản: Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021 là 193.755 

triệu đồng. Do nguồn vốn mới được phân bổ, thời gian trùng với nghỉ tết âm lịch 

nên các đơn vị trực thuộc chủ yếu hoàn thiện các dự án chuyển tiếp, thanh toán 

kinh phí các khối lượng đã nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 

theo quy định của Luật đầu tư công. 

Dự án hồ chứa nước Bản Lải: Hạng mục Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn 

ngập nước trên Quốc lộ 31: hoàn thành cơ bản phần Cầu và khoảng 1,78 km 

đường từ cọc 01 đến cọc 49. Đoạn đường cọc 49 đến cọc 92 dài 1,11km đã hoàn 

thành nền đường K98, khuôn đường, ra base B và 1km phần base A. Lũy kế giá 

trị thi công đến nay đạt: 60,7/83,03 tỷ đồng, đạt 73,11%. Hạng mục xây dựng 02 

khu tái định cư: Khu tái định cư Pắn Pé đến nay khối lượng đào bằng 98,16%, 

đắp bằng 99,5%, hiện còn vướng 04 ngôi mộ chưa di chuyển và khoảng 50m 

khu vực đầu tuyến giao thông số 2 chưa giải phóng mặt bằng để hoàn thành 

hạng mục san lấp mặt bằng; hạng mục trường mầm non và nhà văn hóa đang 

                   
12là Phai Danh, Bình Gia; Cao Lan, Tràng Định, hồ Vũ Lăng, Bắc Sơn 
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hoàn thiện; hạng mục thoát nước đã thi công bê tông đáy mương, xây thành 

mương, lắp đặt tấm đan trên các tuyến được 2.587m, 65 hố ga thu nước...Lũy kế 

giá trị khối lượng thi công xây dựng đạt 66,8%. Khu tái định cư Pò Háng: Đến 

nay đã hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình. Lũy kế giá trị khối lượng thi 

công xây dựng đạt 93,29%. Công tác thu dọn lòng hồ: đã thi công chặt hạ, phát 

quang được khoảng 180ha. Khối lượng thực hiện ước đạt 2,83/3,77 tỷ đồng, đạt 

75%. Công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng – Pò Phát: Đã hoàn 

thiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và công tác rà phá bom mìn, 

hiện nay đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị khởi công 

xây dựng. 

2.4. Các Chương trình khác 

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên 

kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới: Hoàn tất thủ tục để bàn giao đưa vào sử 

dụng 02 công trình; đôn đốc nhà thầu thi công lắp đặt 13 công trình. Tiếp tục 

triển khai công tác khảo sát, tham vấn, kiểm tra tính hợp lệ của các dự án; Công 

tác chuẩn bị đầu tư  các công trình cấp nước Chương trình WB, Chỉ đạo, đôn 

đốc nhà thầu khảo sát thiết kế đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ. 

Phát triển kinh tế hợp tác: Tiếp tục kiểm tra thực hiện 02 mô hình liên kết 

tiêu thụ sản phẩm của năm 2020 chuyển sang (Mô hình trồng cây dược liệu Cà 

gai leo phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Hợp tác xã Đồng Phát, 

huyện Tràng Định và mô hình trồng cây dược liệu Cát sâm phục vụ liên kết gắn 

với tiệu thụ sản phẩm tại Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Hạnh huyện Cao Lộc). 

Hiện nay, 02 mô hình phát triển bình thường, sinh trưởng tốt. 

Bố trí và ổn định dân cư: Hoàn thiện công trình Đường vào thôn Khuổi Lầy, 

xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình trình quyết toán theo ý kiến của Sở Giao thông 

vận tải. Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 281/SGTVT-QLCL ngày 

02/02/2021 chấp thuận nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng. rà soát 

hồ sơ, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, điều chỉnh dự án Di dân thành lập 

bản mới giáp biên Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn: Tham mưu, 

đề xuất Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 

và giai đoạn 2021-2025. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Tổ chức hội nghị đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 cho 20 sản phẩm của 08 huyện, thành phố 

(trong đó 03 sản phẩm nâng cấp từ 03 sao lên 04 sao và 17 sản phẩm mới). 

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

Công tác tập huấn, tuyên truyền: Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch truyền thông, 

tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021. 

Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Cấp phát tài liệu tuyên truyền “Điểm sáng nông 

thôn mới” tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
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nông thôn mới trên địa bàn cả nước (giai đoạn 2010- 2020) cho các thành viên 

Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh, huyện, thành phố.  

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ Phát triển sản xuất: Công tác xây 

dưṇg cơ sở ha ̣tầng và các mô hình hỗ trơ ̣phát triển sản xuất năm 2020 đến thời 

điểm hiêṇ tại đa ̃thưc̣ hiêṇ hoàn thành kế hoạch và đảm bảo theo quy điṇh. 

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu: Đến 

nay toàn tỉnh đa ̃có 47 khu được công nhận đaṭ chuẩn khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mâũ.  

Công tác xây dựng nông thôn mới tại các thôn của các xã biên giới đặc 

biệt khó khăn: toàn tỉnh đa ̃có 73 thôn đươc̣ công nhâṇ đaṭ chuẩn nông thôn mới, 

một số thôn đang tiếp tục hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiêṇ hồ sơ để trình 

huyêṇ công nhận theo quy điṇh.  

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:thực hiện Bộ tiêu 

chí quốc gia về nông thôn mới, bình quân 01 xã đạt 12,97 tiêu chí/xã 13. 

2.6. Tổ chức - Thanh tra – Nội vụ 

Công tác tổ chức- TĐKT: Tham mưu xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ 

máy của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trình Sở Nội vụ ra Quyết định. Đăng ký 

danh hiệu thi đua năm 2021. Rà soát đăng ký nhu cầu tuyển dụng 41 chỉ tiêu 

công chức, viên chức của ngành năm 202114. 

Công tác thanh tra: Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế 

hoạch số 1993/KH-BCCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; Chỉ thị số 

9294/CT-BNN-QLCL ngày 30/12/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm 

bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa 

Lễ hội Xuân 2021. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiêp nhận xử lý đơn thư 

theo quy định. 

Công tác Văn phòng: Tiếp tục tham mưu xử lý kip̣ thời các văn bản triển 

khai các nhiêṃ vu ̣chuyên môn; tổng hợp báo cáo định kỳ về sản xuất nông lâm 

nghiệp của ngành; trong tháng đã tiếp nhận 1.123 văn bản đến, 315 văn bản đi; 

công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh nội vụ cơ quan được 

thực hiện đảm bản.  

3. Đánh giá chung 

Trong tháng ngành Nông nghiệp và các địa phương đã tập trung chỉ đạo tốt 

công tác chăm sóc, thu hoạch các cây trồng vụ Đông; triển khai kế hoạch sản 

xuất vụ Xuân 2021 đảm bảo kịp thời; công tác chuẩn bị giống cho sản xuất 

                   
13. Số xã đạt 19 tiêu chí có 65/181 xã, chiếm 35,91%; Số xã đạt 15-18 tiêu chí có 02/181 xã, chiếm 1,10%; Số xã đạt 10-14 

tiêu chí có 52/181 xã, chiếm 28,73%; Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí còn 62/181 xã, chiếm 34,25%; 
14. Quyết định, nâng bậc lương thường xuyên, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung cho 18 công chức, viên chức; Quyết 

định bổ nhiệm vào ngạch cho 01 viên chức, tiếp nhận 01 công chức. 
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(giống lúa, ngô, giống cây lâm nghiệp) được chuẩn bị đầy đủ; theo dõi, hướng 

dẫn, chỉ đạo sâu bệnh hại trên cây trồng, vệ sinh thú y trên đàn vật nuôi được 

thực hiện thường xuyên; công tác phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi 

được triển khai tích cực; các sản phẩm chăn nuôi phục vụ Tết Nguyên đán (thịt, 

cá, trứng...) đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; công tác PCCCR được 

các địa phương triển khai nghiêm túc; công tác vệ sinh ATTP được tăng cường 

đảm bảo vệ sinh trên địa bàn tỉnh. Các công tác khác như: khuyến nông, cung 

ứng vật tư Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn, thủy 

sản, phòng chống thiên tai được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu cho phục vụ sản 

xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3/2021 

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

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công việc còn trong tháng 02/2021. Chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền địa phương chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất vụ Xuân năm 2021. Tăng 

cường chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch các cây vụ Đông; Thường xuyên theo dõi 

chặt chẽ tình hình, tiến độ sản xuất trồng trọt. Thực hiện tốt công tác điều tra dự 

tính, dự báo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng. Xây dựng Kế hoạch thực 

hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt I năm 2021. Hướng dẫn các hộ dân 

chủ động phương án phòng chống thiên tai, đói, rét cho gia súc và các loại dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi. Tiếp tuc̣ thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỹ 

thuật. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, dự án khuyến nông 

trong năm 2021. 

3. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 

Cập nhật theo dõi các bản tin cảnh báo, dư ̣báo nguy cơ cháy rừng trên địa 

bàn tỉnh để kịp thời triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng; Tăng cường công tác 

kiểm tra, tuần rừng, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm, đặc biệt là các 

hành vi phá rừng trái pháp luật. Tăng cường công tác truyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp. Đặc biệt chỉ đạo 

công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã bám sát địa bàn, làm tròn trách nhiệm 

theo quy định của pháp luật. Duy trì, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa 

Kiểm lâm với các lực lượng, ngành chức năng (Bộ đội, Công an...) trong huyện, tỉnh 

và các tỉnh giáp ranh; Quản lý chặt chẽ việc giao, cất giữ, bảo quản và sử dụng vũ 

khí quân dụng và công cụ hỗ trợ; thực iện đúng theo quy định Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định. Tiếp tục đôn đốc, chỉ 

đạo nhà thầu (đơn vị tư vấn) triển khai thực hiện thí điểm cấp chứng chỉ quản lý 

rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập theo tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, 

tiến độ và hiệu quả. 

4. Thuỷ lợi - Phòng chống thiên tai và TKCN- Xây dựng cơ bản  
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Tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới 

cho sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, đôn đốc đơn vị quản lý khai thác rà soát 

công tác lập tờ khai an toàn đập, quy trình vận hành cho các hồ chứa nước, đồng 

thời có biện pháp phòng, chống hạn hán và điều tiết nước tưới phục vụ kịp thời cho 

sản xuất. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hiện trạng các công trình nguy cơ 

cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, đề xuất phương án xử lý để đảm bảo nguồn nước 

tưới cho các công trình thủy lợi. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các công 

trình, nhất là đối với công trình có những sự cố hư hỏng, các công trình đang thi 

công. Những công trình đang thi công cần đẩy nhanh tiến độ, hạng mục quan 

trọng để đảm kịp thời tích nước phục vụ cho sản xuất.  

Tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công, công tác quản lý chất lượng của các 

dự án đang triển khai; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình điều chỉnh, phê duyệt dự 

án và phê duyệt quết toán dự án hoàn thành. Xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, rà soát các dự án cần đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện để chỉ đạo, đôn đốc. 

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

Triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội 

Xuân 2021. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản năm 2021. 

6. Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 

Xây dựng dự toán chi tiết vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2021 trình cấp 

trên xem xét phê duyệt. Đôn đốc nhà thầu thi công lắp đặt 13 công trình. 

7. Chương trình phát triển nông thôn 

Phát triển kinh tế hợp tác: Tham mưu triển khai chương trình phát triển kinh 

tế tập thể, HTX trên địa bản tỉnh năm 202115. Tiếp tục theo dõi, giám sát các mô 

hình liên kết tiêu thụ sản phẩm triển khai năm 2020 chuyển sang. Tổng hợp ý 

kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Đề án đổi mới hình thức tổ chức theo chuỗi giá trị 

nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến 2030. 

Chương trình bố trí, ổn định dân cư: Bàn giao công trình Đường vào thôn 

Khuổi Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình cho địa phương, đưa vào khai thác sử 

dụng, quản lý.Thực hiện Quyết toán Báo cáo đầu tư bố trí ổn định dân cư do ảnh 

hưởng của thiên tai năm 2014; Dự án ổn định dân cư chống di cư tự do cho 03 

thôn Bản Lăm, Thiên Cần, Hợp Đường thuộc xã Liên Sơn huyện Chi Lăng.  

Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tham mưu lựa chọn 

các nghề nông nghiệp gắn với Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù 

hợp với cây con chủ lực, gắn với các sản phẩm hình thành chuỗi giá trị. Xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

                   
15 Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt 

động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 – 2025. 
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thôn năm 2021; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn năm 2021. 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chủ động tham mưu tổ chức 

triển khai thực hiện chương trình. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát chương 

trình.  Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh 

công nhận các sản phẩm theo quy định. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương 

trình năm 2021; Kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình. 

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

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 khi trung 

ương phân bổ vốn; ban hành văn bản chỉ đaọ về viêc̣ thưc̣ hiêṇ Chương trình xây 

dưṇg nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, xây dựng dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công lañh đaọ UBND tỉnh và thành 

viên Ban chỉ đaọ các Chương trình MTQG tỉnh phụ trách các xa ̃xây dưṇg nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thực hiện quy trình thẩm điṇh và 

báo cáo UBND tỉnh kết quả thẩm điṇh Hồ sơ đề nghi ̣ xét công nhâṇ xa ̃ đaṭ 

chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 của xa ̃ Hải Yến, huyện Cao Lôc̣. 

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Hội nghị tổng kết chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

9. Công tác khác 

Tiếp tục rà soát quy hoạch cán bộ Lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý, quy hoạch Lãnh đạo thuộc diện Sở quản lý. Rà soát 

sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Sở Nội vụ 

thẩm định, kiện toàn Lãnh đạo phòng và tương đương thuộc Sở. Đăng ký tiêu 

chí thi đua đối với cụm khối các cơ quan quản lý chuyên ngành. Duy trì tốt công 

tác tiếp công dân theo đúng quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ 

tháng 03 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ NN và PTNT (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng Tỉnh ủy (B/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng ĐPXDNTM; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT.VP. 
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