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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 4 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: Quyết điṇh về viêc̣ phân công lãnh đạo UBND tỉnh, 

thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ 

đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2021; Văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thưc̣ hiêṇ Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dưṇg nông thôn mới năm 2021. Báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ công tác bố trí, ổn định dân di cư tự do theo Nghị quyết 

số 22/NQ-CP của Chính phủ. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021- 2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản 

xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu 

trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, điṇh hướng đến năm 2030 

và các Quyết định của UBND tỉnh về về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền 

vững rừng đặc dụng Bắc Sơn, Mẫu Sơn và Hữu Liên giai đoạn 2021-2030. Dự 

thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình đẩy mạnh thực hiện tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

 Chỉ đạo các phòng, đơn vị tăng cường phối hợp với UBND các huyện, 

thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và đàn vật 

nuôi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra. Tiếp tục 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... 

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 20/01/2021 và Kế 

hoạch số 11-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết 

06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 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, giai đoạn 2020-2030; 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính 

sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-
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2025; công tác xây dựng nông thôn mới năm 20211; tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành theo chủ đề năm 2021“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 

quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn ngành; thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo theo 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: Tổng diện tích gieo trồng đến nay ước đạt 39.585 ha tương 

đương so với cùng kỳ. Hiện nay, thời tiết tương đối thuận lợi, người dân đang 

khẩn trương gieo cấy xong diện tích ngô, lúa vụ Xuân và tập trung chăm sóc các 

loại cây trồng2. Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp cơ bản đảm bảo cung ứng 

đầy đủ kịp thời các loại giống và vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất trên địa 

bàn tỉnh. 

Công tác bảo vệ thực vật: Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo 

nhân dân chăm sóc, áp dụng biện pháp phòng chống sâu bệnh cho các loại cây 

trồng vụ Xuân. Tình hình sâu bệnh hại, các đối tượng dịch hại trên các loại cây 

trồng có sự biến động nhẹ về mật độ, tỷ lệ và diện tích gây hại tăng so với cùng kỳ 

năm trước nhưng chưa đến ngưỡng thống kê diện tích. Tổ chức 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, mọt đỗ nành. 

Tiếp nhận 24 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón và thuốc bảo vệ thực vật3; Cấp mới, cấp lại 20 giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón và thuốc BVTV, đang giải quyết 04 hồ sơ (trong thời hạn). 

Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho 73 học viên, 

cấp 73 giấy chứng nhận. 

 2.1.2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

Chăn nuôi: Đàn trâu, bò khoảng 112.600 con. Đàn lợn ước 203.644 con, 

Giá lợn hơi dao động 76.000 - 82.000 đồng/01kg. Ðàn gia cầm khoảng 5.326 

nghìn con. Đàn chó nuôi ước khoảng trên 129.650 con. 

Tình hình dịch bệnh: Bệnh DTLCP: xảy ra tại 04 hộ/01 thôn/01 xã Vân An 

huyện Chi Lăng tổng số lợn chết, buộc phải tiêu hủy là: 12 con, trọng lượng 

1.430 kg (6 nái/758kg, 6 thịt/285 kg)4. Bệnh viên da nổi cục trên trâu bò: xảy 

                   
 1. và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình công tác trọng tâm của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lang Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025; những thành tựu nổi bật của tỉnh, của đất nước trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh,…  

 2. Trong đó, diện tích lúa Xuân gieo cấy ước đạt 13.500 ha bằng 89% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ; ngô Xuân ước đạt 

14.300 ha bằng 95% kế hoạch, tăng 10,3% so với cùng kỳ; các cây trồng khác: Thạch đen ước đạt 1.700ha tăng 27,9% so với 

vùng kỳ, cây ớt ước đạt 1.290 ha bằng 92,3% so với cùng kỳ, thuốc lá ước đạt 2.065 ha tương đương so với cùng kỳ, rau các 

loại ước đạt 4.000 ha bằng 93,1% so với cùng kỳ,…  
3. Trong đó: phân bón 13 cơ sở, thuốc bảo vệ thực vật 05 cơ sở cấp lại, 06 cơ sở cấp mới.  
4. Lũy kế từ đầu năm 13 hộ/04 thôn/03 xã chết, buộc phải tiêu hủy 42 con/2.302 kg (12 nái/4.480kg, 30 thịt/822 kg). Đến nay 

trên địa bàn tỉnh còn 01xã chưa qua 21 ngày…  
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ra tại 11 hộ/08 thôn/ 07 xã/04 huyện tổng số bò mắc bệnh 19 con (01 trâu, 18 

bò)5. Đến nay 07 xã trên địa bàn 04 huyện (Chi Lăng, Lộc Bình, Đình Lập, Bắc 

Sơn) chưa qua 21 ngày. 

Tiêm phòng được 104.454 lượt con, lũy kế từ đầu năm đạt 397.950 lượt 

con đạt 214% so với cùng kỳ6. Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện đảm bảo quy định7; Cấp giấy chứng nhận 

KDĐV, SPĐV ra ngoài tỉnh: được  30 chuyến8. 

Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh, đã cấp 2.764 lít thuốc sát trùng, 3.600 đôi găng tay, 170 đôi găng tay 

dầy, 3.600 chiếc khẩu trang, 160 đổi ủng, 96 chai nước xúc miệng, 135 chiếc 

xilanh, 8.444 chiếc kim, 115 áo Blu, 150 lọ thuốc phun muỗi; đã tiếp nhận và xử 

lý tiêu hủy được 12 vụ. Với số lượng như sau: Gà con giống : 59.700 con; Nầm 

lợn: 8650kg; Trứng non (Tràng trứng): 360 kg. 

Thủy sản: Trong tháng ương nuôi cá giống được 1.522 nghìn con cá giống 

các loại (lũy kế 2.222 nghìn con). Cung ứng cá giống đảm bảo về chất lượng và 

số lượng phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh được 48.320 con cá 

giống các loại (mè, trôi, trắm, chép, chim). Tiếp tục thực hiện chăm sóc các ao 

cá giống và tẩy dọn ao để ương nuôi vòng tiếp theo. 

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

Tập huấn, chuyển giao KHKT: Tổ chức được 04 lớp tập huấn về "Nâng cao 

chất lượng Thạch đen phục vụ xuất khẩu" tại 03 huyện (Tràng Định, Văn Lãng, 

Bình Gia) với 147 học viên, cấp phát 147 bộ tài liệu. 

Khuyến nông: Phối hợp với phòng chuyên môn các huyện khảo sát, lựa 

chọn địa điểm thực hiện 03 mô hình9. 

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

Lấy 18 mẫu rau ăn lá (lũy kế 21 mẫu) tại các kiốt chợ bờ sông, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Kết quả 16/18 mẫu đạt ATTP theo quy 

định; Có 2/18 mẫu rau dương tính với dư lượng thuốc BVTV10. 

                   
5. Lũy kế từ đầu năm dịch xảy ra tại 45 hộ/21 thôn/19 xã/08 huyện tổng số mắc bệnh 62 con (1 trâu, 61 bò) chết, tiêu hủy 08 

con/1.111 kg.  
6. Tiêm phòng trâu, bò: được 1.384 lượt con. Trong đó tiêm phòng Tụ huyết trùng: 423 con, lũy kế 890 con, đạt 22% so với 

cùng kỳ; Tiên mao trùng: 574  con, lũy kế 1.595 con, đạt 176% so với cùng kỳ; Tẩy giun sán: 387 con, lũy kế 1.196 con, đạt 

196% so với cùng kỳ. Tiêm phòng lợn: được 3.241 lượt con, trong đó tiêm phòng dịch tả: 1.022  con, lũy kế 4.059 con, đạt 

149% so với cùng kỳ; tụ huyết trùng: 1.163 con, lũy kế 4.519 con, đạt 172 % so với cùng kỳ; Phó thương hàn: 934 con, lũy 

kế 3.840  con, đạt 289% so với cùng kỳ; Tụ dấu 10 con, lũy kế 35 con; Lép tô 112 con, lũy kế 284 lượt con, đạt 73% so với 

cùng kỳ. Tiêm phòng gia cầm: tiêm phòng Niu cát xơn và Tụ huyết trùng được 97.863 lượt con lũy kế 377.778 lượt con. Đạt 

251% so với cùng kỳ. Tiêm phòng chó mèo: được 1.966 lượt con, trong đó tiêm phòng vắc xin dại: 1.425 con, lũy kế 2.011 

con, đạt 43% so với cùng kỳ; ca rê: 217 con, lũy kế 579  con, đạt 119% so với cùng kỳ; tiêm vắc xin 5-7 bệnh: 324 con, lũy 

kế 1.146 con, đạt 149% so với cùng kỳ. 
7. Kiểm soát lưu thông động vật, sản phẩm động vật nhập tỉnh được 79 chuyến: lợn thịt 8.480 con; Gà thịt 6.770 con; Vịt thịt 

5.952 con; Trâu 27 con; Xúc xích 2.150 Kg. Kiểm dịch và tiêm phòng chợ được 14.899 con trong đó: 1.000 con lợn, 13.889 

con gia cầm. Kiểm soát giết mổ được 18.189 con, trong đó: Trâu bò 169 con, lợn 5.557 con, gia cầm 12.463 con.  
8. Da bò khô qua xử lý: 107.030 kg; Da lợn khô qua xử lý 68.870 kg Lợn con: 3.620 con; Lợn thịt: 55 con; Thỏ thịt: 850 con, 

Gà thịt 2.000con. 
9. Gồm: Mô hình thâm canh cây bưởi Diễn theo tiêu chuẩn VietGAP, quy mô 25ha (tại xã Chi Lăng); Mô hình cải tạo đàn bò 

bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, quy mô 200 con (tại huyện Bắc Sơn); Mô hình phát triển nuôi cá lồng, quy mô 30 lồng (tại 

huyện Bắc Sơn và huyện Văn Lãng). 
10. nhóm cacbamat, Photphat (rau mùng tơi). 
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Lấy 10 mẫu thịt tại các quầy thịt lợn - chợ Bờ Sông, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn. Kết quả 6/10 mẫu đạt ATTP, có 4/10 mẫu dương 

tính11.  

Cấp 01 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công 

ty TNHH sản xuất và đầu tư Đức Qúy (cấp bổ sung sản phẩm Quy linh cao, 

bột thạch đen, Thạch Trắng đủ điều kiện ATTP). 

2.2. Lĩnh vực lâm nghiệp  

2.2.1. Phát triển lâm nghiệp 

Trong tháng trồng rừng được 2.385,1 ha12, lũy kế được 2.832,8 ha đạt 31,5% 

Kế hoạch. Trồng được 118.250 cây ăn quả các loại, tương đương 236,5 ha. Giống 

cây trồng lâm nghiệp sản xuất được 26 triệu cây các loại, trong đó có khoảng 7 

triệu cây đảm bảo tiêu chuẩn xuất vườn. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, chăm sóc 

rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng tiếp tục được các chủ rừng thực hiện thường 

xuyên theo quy chế quản lý của từng loại rừng. 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%), đã sản xuất được 1.355 mốc (đạt 

90,25%), hiện nay đã thi công cắm mốc được 625/1.435 mốc (đạt 43,85%) 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. Công tác quản lý rừng đặc dụng: tình hình khai thác, vận chuyển các 

loại lâm sản bị khai thác chủ yếu là các gốc, rễ cây, thân gỗ khô và các loại lâm 

sản ngoài gỗ, không hình thành điểm nóng về khai thác, lấn, chiếm đất rừng đặc 

dụng. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội nghị, cuộc 

họp: 45 cuộc, tổng số 3.171 lượt người tham gia; Phối hợp tuyên truyền lưu 

động, qua loa đài 20 lần13 (lũy kế 88 lần). Tập huấn về công tác PCCCR được 5 

cuộc với 325 lượt người nghe. Công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng không 

xảy tình trạng phức tạp về khai thác, không có hiện tượng đốt than, vận chuyển 

lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng và không có cháy rừng xảy ra trên địa bàn 

tỉnh. 

Phối hợp kiểm tra, tuần rừng: 115 cuộc (Phát hiện, bắt giữ, xử lý 01 vụ 

tàng trữ lâm sản trái pháp luật). Kiểm tra 41/162 cơ sở kinh doanh, chế biến 

lâm sản và 16/56 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. Qua kiểm tra, phát hiện, xử 

                   
11. Kết quả 2/10 mẫu dương tính với Tetracyline, Oxytetracyline, 2/10 mẫu dương tính với Chloraphenicol... 
12. trong đó: Trồng rừng sản xuất tập trung: 1.612 ha (bao gồm: Công ty Lâm nghiệp Đông Bắc: 150 ha; Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình: 63,47 

ha; Vốn HT  135 NS huyện: 90 ha; Nhân dân tự trồng: 1.308,5 ha); Trồng cây phân tán: 1.220,84 ha (Bao gồm: Nhân dân tự trồng: 672 ha; 
Ngân sách huyện: 131,8 ha; Tết trồng cây: 417 ha). 
13. Tổng số lượt người tham gia: 6.117  lượt người; Tuyên truyền lưu động, qua loa đài, đưa tin, bài: 73 lần. 
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lý vi phạm hành chính 01 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản vi phạm (huyện 

Cao Lộc). Hành vi vi phạm, tàng trữ lâm sản trái pháp luật. 

Xử lý vi phạm: Vi phạm hành chính 13 vụ14; Tổng số tiền thu nộp ngân sách: 

149,5 triệu đồng. Xử lý hình sự: 01 vụ (huyện Văn Quan). 

Khai thác lâm sản: Tổng khối lượng gỗ khai thác: 1.836 m3  (Gỗ rừng trồng 

tập trung được 1.776 m3; Cây phân tán 60 m3 ); Khối lượng nhựa thông 54,4 

tấn15. 

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

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

bình 2,4m, đạt 34,3% dung tích hồ chứa. Các hồ chứa lớn hiện nay mực nước 

chỉ đạt khoảng 38,9% dung tích16. Một số hồ chứa dung tích nhỏ có nguy cơ 

thiếu nước17. Các đơn vị quản lý khai thác công trình đang tiến hành rà soát, 

kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn các công 

trình, xây dựng các biện pháp điều tiết nước cho hợp lý vừa đảm bảo dung tích 

phòng lũ, vừa đảm bảo dung tích trữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 

đồng thời chuẩn bị các nguồn nhiên vật liệu, phương tiện thiết bị, sẵn sàng cơ 

động để ứng cứu chống hạn, đặc biệt là những vùng thiếu nước những vùng 

khan hiếm nước. 

Phòng, chống thiên tai và TKCN: Dự thảo xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh 

về 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 

dưng dự thảo Báo cáo và các tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác PCTT 

và TKCN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021. Thường xuyên phối hợp 

với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi tình hình thời tiết để có phương án 

cảnh báo kịp thời. Tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh về góp ý dự thảo 

Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025.   

Xây dựng cơ bản: Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư thường xuyên chủ 

động trong việc thực hiện đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công 

xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.  

Dự án hồ chứa nước Bản Lải:  

- Hạng mục thi công đường tránh ngập trên Quốc lộ 31: Đoạn đường tiếp theo  

từ cọc 49 đến cọc 92 dài 1,11 km đoạn đã hoàn thành base A chuẩn bị rải nhựa 

đường; Đã thi công xong móng tuyến bên phải dài 54m phần tường chắn đầu cầu. 

                   
14. Tông tháng trước 01 vụ đã xử lý 13 vụ (bắt giữ trong tháng 12 vụ, tháng trước chuyển sang 01 vụ) 
15. Lũy kế khối lượng khai thác: Khối lượng gỗ rừng trồng tập trung: 15.903,8 m3, khối lượng khai thác cây trồng phân tán: 415 m3, khối 

lượng nhựa thông: 2.560,6 tấn, , khối lượng củi: 13.009,4 Ste. 

16.. Tổng dung tích của 15 hồ lớn trên địa bàn tương đương 13,7 triệu m3 tổng dung tích thiết kế; Dung tích phần lớn các hồ 

chứa cơ bản đảm bảo đủ tưới cho sản xuất Đông xuân trong phạm vi công trình.  
17. gồm: Bó Diêm, Pò Luông, Nà Tâm, Lẩu Xá, Bó Chuông(TP Lạng Sơn); Bản Nằm, Kéo Quân, Khuôn Tùng, Cốc Lùng, 

Khuổi Mặn (Tràng Định); Nặm Thin, Rọ Rậy, Rọ Nghè, Tá Phung (Bắc Sơn); Rọ Thó, Rọ Thín, Rọ Bây, Nà Khoang (Bình 

Gia); Bãi Hào, Nà Lặp, Phai Quang (Chi Lăng), Rọ Tém (Văn Quan); Khe Khoang (Đình Lập); Sam Kha, Tổng Đoàn (Hữu 

Lũng). Diện tích có nguy cơ thiếu nước trong phạm vi công trình thủy lợi là 784,2ha.   
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Khối lượng thi công đường đạt 29,4 tỷ đồng, đạt 73,45%; gói thi công cầu đạt 33,3 

tỷ đồng, đạt 77,44%)18.  

- Hạng mục xây dựng 02 khu tái định cư: 

+ Khu tái định cư Pò Háng: Đến nay đã hoàn thành cơ bản các hạng mục công 

trình, đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh công trình. 

+ Khu tái định cư Pắn Pé: Lũy kế đến nay khối lượng san nền đạt trên 98%, 

hiện còn vướng 04 ngôi mộ chưa di chuyển để hoàn thành hạng mục; hạng mục 

trường mầm non và nhà văn hóa chỉ còn công tác hoàn thiện; hạng mục thoát nước 

đã thi công tuyến mương được 2.698/2.748m, đạt 98,1% khối lượng; thi công hố ga 

thu nước được 71/74, đạt 96% khối lượng; hạng mục cấp điện đã lắp đặt xong các 

cột điện chiếu sáng công cộng và 01/02 trạm biến áp;hạng mục đường giao thông 

khu trung tâm gồm 10 tuyến, thi công xong tuyến 01, 03, 04, 05, 06, 07, các tuyến 

02, 08, 09, 10 đang đào khuôn đường và ra base19. 

- Công tác thu dọn lòng hồ: Đến thời điểm hiện nay đã thi công chặt hạ, phát 

quang được khoảng 245/272,79ha, đạt 89,8%. 

-  Hạng mục Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và khu sản xuất thôn Nà Táng, 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập: Công tác đào đắp thi công nền đường đạt 35%; 

hạng mục Cầu bản đã thi công cơ bản xong. Lũy kế giá trị thực hiện đạt 1,0/2,48 

tỷ đồng, đạt 40,32%. 

- Công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát: hiện nay đã thực 

hiện đào xong móng cống hộp. Giá trị thực hiện đạt 0,15/14,53 tỷ đồng, đạt 1,03%. 

- Kết quả giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt: 29.772/82.000 triệu đồng, đạt 

36,31% kế hoạch vốn năm 2021. 

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:  

Trong tháng bàn giao đưa vào sử dụng 01 công trình (lũy kế 03 công 

trình); Lập hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 09 công trình. Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, trình phân bổ 

vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển. Xây dựng dự thảo báo cáo, họp Ban điều 

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

kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới năm 2021. Tiếp tục đôn đốc nhà thầu, đẩy 

nhanh tiến độ thi công xây lắp 12 công trình theo kế hoạch. 

Phát triển kinh tế hợp tác: Ban hành Kế hoạch chỉ đạo các đơn vị, UBND 

các huyện, thành phố triển khai về nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả của 

hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Tiếp tục phối hợp 

với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố rà soát, đăng ký Hợp tác xã 

                   

18. Lũy kế giá trị thi công đến nay đạt: 62,7/83,03 tỷ đồng, đạt 75,52%.  
19. Lũy kế giá trị khối lượng thi công xây dựng đạt đạt 43,0/52,75 tỷ đồng, đạt 81,52% (Khu tái định cư Pắn Pé đạt 21,0 tỷ 

đồng, đạt 72,0%; Khu tái định cư Pò Háng đạt 22,0 tỷ đồng, đạt 93,29%). 
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có nhu cầu cầu đưa trí thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp. 

Bố trí và ổn định dân cư: Hoàn thành bàn giao 01 công trình cho các địa 

phương quản lý, sử dụng theo quy định 20. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ 

điều chỉnh Dự án Di dân lập bản mới giáp biên: Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng, Pò Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Trình UBND  tỉnh Quyết 

định công nhận 17 sản phẩm OCOP năm 2021. Tổng hợp được 33 sản phẩm 

tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

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

Công tác tập huấn, tuyên truyền: xây dựng Kế hoạch truyền thông, tuyên 

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

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

các sở, ngành tham mưu trình UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

phê duyệt ban hành Quyết định vốn sự nghiệp nông thôn mới năm 2021. Tiếp tục 

tập trung đôn đốc BCĐ xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố triển khai 

các mô hình, dự án theo thế mạnh của địa phương theo hướng ưu tiên các mô hình 

hiệu quả có khả năng nhân rộng mô hình. 

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

thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết điṇh công nhâṇ xa ̃Hải Yến, huyêṇ Cao Lôc̣ 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Tiếp nhâṇ, thẩm điṇh hồ sơ và trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết điṇh công nhâṇ xa ̃Bắc Quỳnh, huyêṇ Bắc Sơn đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: Trên cơ sở báo 

cáo rà soát của các huyện, kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới tháng 4/2021, bình quân 01 xã đạt 12,97 tiêu chí/xã21. 

2.6. Tổ chức - Thanh tra – Nội vụ 

Công tác tổ chức-TĐKT: Trình UBND tỉnh Phê duyệt Quyết định sửa đổi 

điểm D khoản 3 điều 1 Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định sửa đổi điểm D khoản 5 điều 2 

Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc sáp nhập Trung tâm Thủy Sản vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng dự thảo đề án, tờ trình, quyết định sắp xếp tổ 

chức bộ máy của Chi cục Trồng trọt và BVTV, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu 

Liên gửi xin ý kiến các ngành có liên quan. Tổng hợp hồ sơ của người có chức 

                   

20. Đường vào thôn Khuổi Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình cho UBND xã Mẫu Sơn, Khánh Xuân khai thác sử dụng, quản lý. Hoàn thành 

quyết toán Dự án ổn định dân cư chống di cư tự do cho 03 thôn Bản Lăm, Thiên Cần và Hợp Đường, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng. Chỉ đạo 

các đơn vị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án Di dân lập bản mới giáp biên Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng; Dự án Di dân lập bản 
mới giáp biên Pò Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng. 
21. 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%; Số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 

12.97 tiêu chí/xã.. 
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vụ quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức đơn vị năm 2021 thực hiện kê khai tài 

sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 

130/2000/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị22. Tổ chức Hội nghị công bố 

và bàn giao Hồ sơ bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu cho Thanh tra tỉnh Lạng 

Sơn. 

Công tác Thanh tra: Trong tháng đang triển khai 01 cuộc thanh tra về 

phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến nông. 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. Tiếp nhận và xử lý 02 đơn tố cáo23.  

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; theo dõi và đôn đốc các phòng, đơn vị của sở thực hiện các 

nhiệm vụ do UBND tỉnh và các Sở, ban ngành giao; Thường xuyên chỉ đạo các 

đơn vị rà soát, thực hiện tốt công tác, kiểm soát TTHC trong ngành, đã tiếp nhận 

1.623 văn bản đến, 362 văn bản đi; Báo cáo số 103/BC-SNN ngày 08/4/2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

năm 2021. Tổ chức kiểm tra 02 đơn vị trực thuộc24, qua kiểm tra nhìn chung 

lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

và các Chương trình kế hoạch ngay từ đầu năn; công tác an ninh trật tự, phòng 

cháy chữa cháy, vệ sinh nội vụ cơ quan được thực hiện đảm bảo. 

3. Đánh giá chung   

Trong tháng thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi, xen mưa là điều kiện 

thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tích cực phòng trừ sâu 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi không để phát sinh thành dịch, đảm bảo ổn định sản 

xuất; Tiến độ trồng rừng mới thực hiện đảm bảo thời vụ, kế hoạch đề ra; Công tác 

chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh cơ bản đảm bảo đạt chỉ tiêu 

theo kế hoạch. Đàn vật nuôi phát triển ổn định, công tác tái đàn đang được ngành 

và chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, triển khai các biện pháp tích cực 

đồng bộ, kịp thời; công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm được triển khai thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở. Các công tác khuyến nông, 

xây dựng nông thôn mới, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng, phòng chống 

                   

22. QĐ nâng lương thường xuyên, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung cho 45 công chức, viên chức; đăng ký cử 06 công 

chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung năm 2021; Quyết định điều động bổ nhiệm 01 lãnh đạo 

đơn vị thuộc Sở. Đăng ký cử 02 công chức tham gia bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.  
23. Trong đó: 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã có Công văn số 435/SNN-TTr ngày 22/3/2021 giao cho Chi cục 

Kiểm lâm xem xét, xác minh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền Thanh tra 

Sở đã có văn bản tham mưu Lãnh đạo Sở chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Duy trì tốt công tác tiếp công dân 

đúng quy định của pháp luật. 
24. Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn.  
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thiên tai, quản lý bảo vệ rừng đặc dụng được thực hiện đảm bảo yêu cầu kế hoạch 

đặt ra.  

Bên cạnh những thuận lợi còn gặp một số khó khăn như: bệnh Viêm da nổi 

cục vẫn tiếp tục xảy ra rải rác do vi rút tồn lưu cữu trong môi trường, do vắc xin 

còn hạn chế chưa tiêm phòng được diện rộng; chăn nuôi lợn chủ yếu là nhỏ lẻ, 

mật độ nuôi lớn không tập trung, không áp dụng triển để được các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt tại các vùng có hoạt động chăn nuôi gia súc, 

gia cầm phát triển, khu vực có ổ dịch cũ. Công tác GPMB còn nhiều bất cập, 

liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và trình tự thủ tục thu hồi đất 

bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện các dự án còn kéo dài; các công 

trình triển khai thực hiện còn phụ thuộc vào thời tiết tại thời điểm thi công... 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2021 

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

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công việc còn lại trong tháng trước. 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. 

Chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

25/11/2020 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, giai đoạn 2020 – 2030; Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù về 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững 

trên địa bàn tỉnh; kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021; đề án Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm. 

Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho cây trông và đàn vật nuôi; Tăng cường công tác tuyên 

truyền vận động người chăn nuôi tích cực tiêm vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi, 

thực hiện “05 không” trong công tác phòng chống dịch bệnh; Đẩy mạnh công 

tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tăng cường quản lý, bảo vệ và 

phòng chống cháy rừng. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

Tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng và thực 

hiện tốt công tác điều tra dự tính, dự báo phòng chống dịch bệnh trên các loại 

cây trồng trên địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, thuốc sát trùng, chỉ đạo thực 

hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên địa bàn theo Kế hoạch. 

Phối hợp với các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tiêm 

phòng đợt 1/2021 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tuc̣ thực hiện công tác chuyển giao 

khoa học kỹ thuật. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, dự án... 

3. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 
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Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng và các văn bản có liên quan; Tiếp tục duy trì 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 lực lượng Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã 

bàn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện 

công tác quản lý, bảo vệ rừng 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, 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, hiệu quả. 

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

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo 

nước tưới cho sản xuất năm 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 có thể xảy ra. Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ thi công công trình đang thi công; Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

nguồn vốn năm 2021; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp 

nhằm đảm bảo tiến độ thi công công trình. Tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

PCTT và TKCN năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021. 

 Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về 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. 

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

dự án đang triển khai, đặc biệt các hạng mục còn lại của công trình Dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải.  

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

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản năm 2021; phối hợp theo dõi triển khai dự án sản xuất 

rau an toàn tại huyện Cao Lộc, Thành phố Lạng Sơn; giám sát cơ sở sản 

xuất, kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá...đảm bảo ATTP. Cấp giấy chứng nhận 

an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ 

chức, cơ sở đủ điều kiện theo phân cấp. Triển khai thực hiện”Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. 

6. Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 

Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công lắp đặt 12 công trình; Lập hồ sơ trình thẩm 

định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật 09 công trình. Xây dựng báo 
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cáo, chuẩn bị cho công tác họp Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2021. Tiếp tục đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. 

7. Chương trình phát triển nông thôn 

Phát triển kinh tế hợp tác: Tiếp tục triển khai chương trình phát triển kinh tế 

tập thể, HTX trên địa bản tỉnh năm 202125. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 

Chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp gồm công tác đấu thầu, lựa chọn nhà 

thầu tham gia, tập huấn hỗ trợ… phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên 

quan tổ chức Kiểm tra, giám sát, tình hình hoạt động của các HTX đối với các 

xã đạt chuẩn NTM và mô hình hỗ trợ PTSX chương trình NTM năm 2021. 

Chương trình bố trí, ổn định dân cư: Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn 

thành hồ sơ thanh lý hợp đồng và giải ngân khối lượng của Dự án ổn định dân 

cư chống di cư tự do cho 03 thôn Bản Lăm, Thiên Cần và Hợp Đường, xã Liên 

Sơn, huyện Chi Lăng theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu chỉnh sửa, 

hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án Dự án Di dân lập bản mới giáp biên Nà Ngòa, 

xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng; Dự án Di dân lập bản mới giáp biên Pò Lục, xã 

Thụy Hùng, huyện Văn Lãng theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Hoàn thiện phê duyệt ban hành kế 

hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021. 

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

Tham mưu trình UBND 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; Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố chưa tổ chức lê ̃đón bằng công nhận 

xa ̃đaṭ chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy điṇh. Đôn đốc các huyêṇ, thành 

phố thực hiêṇ các nôị dung của Kế hoac̣h xây dưṇg nông thôn mới năm 2021 

đảm bảo tiến đô.̣ Xây dựng kế hoac̣h kiểm tra tiến đô ̣xây dưṇg nông thôn mới 

taị các xa ̃đăng ký phần đấu về đích xây dựng NTM năm 2021... 

9. Công tác khác 

Tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở. Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2021 trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Tổ chức duy trì tốt công tác tiếp công dân, xem xét giải quyết các 

đơn thư kiến nghị, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền của Sở. Thực hiện tốt việc 

quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật theo quy định của nhà 

nước...Thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 

quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính trong giải quyết thủ tục hành chính...Tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử 

dụng tài sản công, phòng chống tham nhũng...Tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch  bệnh COVID-19 đảm bảo theo quy định. 

                   
25. 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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Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ 

tháng 5 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; 
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