UBND TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

34 /SNN-KHTC

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2022

V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh
về tăng cường các biện pháp bảo
đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022 vui tươi, lành mạnh,
an toàn, tiết kiệm

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Giám đốc Sở Nông
nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện
tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở
Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đối với các chỉ tiêu
thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp; tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu
quả chủ đề năm 2022 của UBND tỉnh là “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách
nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc
biệt là Thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng
phó mọi tình huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm
vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội để phấn đấu đạt
mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị
số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành
mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 545-CV/TU ngày 24/12/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng; Khẩn trương triển khai thực hiện các chương
trình, dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2022. Các chủ đầu tư, các ban
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quản lý dự án, tập trung giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, không để
tồn đọng vốn, nhất là các nguồn vốn chuyển sang năm 2022. Đôn đốc thực hiện
các chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết.
2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chủ trì phối hợp với UBND các huyện,
thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm vụ Đông - Xuân, trọng tâm là dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi
cục trên trâu, bò, dịch lở mồm long móng; chủ động phòng chống rét cho gia
súc, gia cầm.
3. Chi cục Kiểm lâm: chủ trì phối hợp với Chi cục Thuỷ lợi, Trung tâm
nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tham mưu việc Phát động phong
trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm
thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu
Xuân Nhâm Dần năm 2022 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với chương trình
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với UBND các huyện, thành
phố chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân, trồng rừng
năm 2022; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.
4. Chi cục Thuỷ lợi: Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố,
đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo
đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng.
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực
thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KHTC;
- Lưu VT.
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