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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của  

Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện  

tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 

 

Thực hiện Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh giao 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai có hiệu quả, hoàn thành ở mức 

cao nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT được 

Chủ tịch UBND tỉnh giao; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá 

trình tổ chức triển khai thực hiện. 

Từng nhiệm vụ được cụ thể hóa, xác định rõ các nội dung, công việc phải 

thực hiện, thời gian hoàn thành; Các phòng, ban, đơn vị được giao chủ trì thực 

hiện các nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp cụ thể để 

tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ 1: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới:  

1.1. Hỗ trợ phát triển mới 05 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông, lâm 

nghiệp; Có 15 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; Phấn đấu có thêm 15 HTX 

nông nghiệp được thành lập mới 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Sở Nguyễn Phúc Đạt. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022. 

1.2. Tiếp tục xây dựng mã số vùng trồng đối với sản phẩm chủ lực, hết 

năm 2022 đạt diện tích trên 1.000ha 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Sở Đinh Thị Thu. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022. 

1.3. Trồng 9.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,8%; Đầu tư nâng cấp các 

vườn ươm giống cây lâm nghiệp đảm bảo phục vụ cho công tác trồng rừng trên 

địa bàn tỉnh, phấn đấu năm 2022 mỗi huyện từ 01 vườn trở lên 
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- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Sở Vũ Văn Thịnh. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Kiểm Lâm. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022. 

1.4. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97% 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Sở Nguyễn Phúc Đạt. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh MTNT. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022. 

2. Nhiệm vụ 2: Tập trung triển khai các nội dung Dự án Hợp phần 3 

Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát 

triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, trong đó Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 

1÷3 doanh nghiệp, 7÷10 hợp tác xã (nhóm sản xuất) hoạt động trong các 

khâu thuộc 04 chuỗi giá trị nông nghiệp là quế, hồi, thạch đen và rau; hoàn 

thiện công tác đấu thầu xây lắp.  

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Sở Nguyễn Phúc Đạt. 

- Đơn vị chủ trì: Ban QLDA CSHT chuỗi giá trị nông nghiệp. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022. 

3. Nhiệm vụ 3: Rà soát, điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất các loại rừng sang các loại đất khác tạo quỹ đất phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Phó GĐ Sở Vũ Văn Thịnh. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Kiểm Lâm. 

3.1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất các loại rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất sang các loại đất 

khác, nhằm kịp thời huy động, phát huy hiệu quả nguồn lực, tiềm năng đất đai 

phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp 

theo 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2022. 

3.2. Rà soát lại danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 cấp huyện được duyệt, xác định chính xác hiện trạng diện tích 

các loại rừng phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng; đề xuất phương án 

xử lý tháo gỡ cho từng trường hợp cụ thể 

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2022. 

3.3. Rà soát, đánh giá lại hiện trạng toàn bộ 295.664 ha diện tích đất rừng 

đang được xác định là rừng tự nhiên, đối chiếu lại với tiêu chí rừng tự nhiên tại 

Điều 4 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp để xác định đúng thực chất, 

bản chất rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật; đề xuất phương án xử lý, 

tháo gỡ, đưa những diện tích đất, rừng không đáp ứng đủ tiêu chí rừng tự nhiên 

theo quy định về đúng loại đất, loại rừng theo quy định 

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2022. 
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4. Nhiệm vụ 4: Cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022   

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở Lý Việt Hưng. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở theo nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định từng nội 

dung công việc để chỉ đạo thực hiện, phân công công chức, viên chức tổ chức 

thực hiện. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh để có hướng chỉ đạo thực 

hiện. 

2. Các đồng chí lãnh đạo Sở theo lĩnh vực phụ trách tập trung chỉ đạo, 

đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại 

Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022. 

 3. Định kỳ hàng tháng, quý, năm các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trên cơ 

sở nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về Sở (qua phòng Kế hoạch - 

Tài chính) để theo dõi, tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo UBND tỉnh về kết 

quả thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

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

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Lý Việt Hưng 
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