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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ  

quý II năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 Ngày 14/3/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị 

trực tuyến đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 Ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu 

tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc, Văn 

phòng Điều phối XD NTM tỉnh; Tại điểm cầu các huyện, thành phố có sự tham dự 

của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm DVNN, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, 

Lãnh đạo một số Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 

2022 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí Lý Việt 

Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới tỉnh - Chủ trì hội nghị kết luận như sau: 

Trong quý I năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều 

khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát 

trở lại ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của một số loại nông sản; giá các loại vật 

tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao gây khó khăn cho sản xuất trồng trọt và 

chăn nuôi; một số chương trình hiện nay chưa được Trung ương phân bổ nguồn vốn 

do vậy cũng làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

một số chương trình như đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, 

chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, lĩnh vực kinh tế hợp tác, ... chưa thể 

tổ chức thực hiện do chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương; cán bộ, công 

chức trong các cơ quan, đơn vị bị nhiễm dịch bệnh Covid – 19, đã ảnh hưởng đến 

công tác tham mưu, thực hiện một số nhiệm vụ được giao.  

  Các huyện, thành phố và toàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, 

tích cực trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất trên địa bàn ngay từ những ngày đầu 

năm; Công tác chuẩn bị các loại vật tư cho sản xuất đảm bảo đầy đủ số lượng, 

chất lượng; việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, các quy trình sản xuất, đưa cây 

giống, con giống mới có năng suất cao vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi được quan tâm thực hiện. Tiến độ gieo trồng cây trồng vụ Xuân đảm bảo 

tiến độ theo khung thời vụ và nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2021 do điều kiện 

thời tiết mưa ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho làm đất, gieo cấy. Các địa phương 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh phòng chống đói, rét cho đàn gia 

súc, gia cầm, cho cây trồng, vật nuôi; Tập trung ra quân đầu xuân trồng cây đầu 

năm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đường giao thông nông thôn, 

nạo vét và xây mới các công trình thủy lợi, chủ động điều tiết nước phục vụ sản 
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xuất. Để khắc phục những khó khăn, hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022. Trong quý II năm 2022 toàn 

ngành cần tập trung, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

trọng tâm chủ yếu sau: 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, 

thành phố. 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung tại hướng dẫn số 

01/HD-SNN ngày 12/01/2022 về Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, 

điều hành kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà  

nước năm 2022 từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực 

hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2022 “Siết chặt kỷ cương, tăng 

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

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng vụ Xuân năm 2022, 

chỉ đạo sản xuất, gieo cấy lúa vụ xuân đảm bảo khung thời vụ. Đẩy mạnh việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích, sản lượng các loại cây 

trồng có tính chất hàng hoá, lợi thế cạnh tranh, giá trị kinh tế cao; tăng cường sắp 

xếp tổ chức sản xuất lại theo hướng sản xuất tập trung hàng hoá, đồng thời kết hợp 

các biện pháp thâm canh, đưa giống mới, quy trình kỹ thuật sản xuất mới vào sản 

xuất để tăng năng suất cây trồng. Tăng cường công tác dự tính dự báo, chủ động 

trong phòng chống dịch bệnh trên cây trồng; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý 

đảm bảo chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

 Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, tuyên truyền, hướng dẫn người dân 

tái đàn lợn sau dịch tả lợn Châu Phi, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học đảm bảo phát triển đàn lợn bền vững. Khai thác có hiệu quả mặt nước để 

nuôi trồng thủy sản, thực  hiện có hiệu quả các hoạt động thả cá giống tái tạo 

nguồn lợi thủy sản,… Tăng cường công tác dự tính, dự báo và phòng chống có 

hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi  

Tập trung rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, phản ánh đúng thực chất 

hiệu quả hoạt động của các HTX và các mô hình phát triển sản xuất tại các xã đạt 

chuẩn NTM trên địa bàn các huyện, thành phố, làm rõ các khó khăn, vướng mắc, 

hạn chế, yếu kém từ đó đưa ra các phương án giải quyết nhằm tạo điều kiện cho 

các HTX hoạt động có hiệu quả. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX mới 

thành lập đảm bảo theo đúng quy định. Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, trong đó tham mưu đẩy mạnh hoạt động của Ban 

Chỉ đạo cấp huyện.  

Đối với các sản phẩm OCOP đề nghị các huyện, thành phố cần có kế hoạch 

hướng dẫn cho các chủ thể trên địa bàn duy trì, nâng cao hơn nữa về chất lượng và 

số lượng; đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn 

mác và các yêu cầu khác theo quy định. 
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Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp các huyện, thành phố cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xem xét, thống nhất các số liệu chính xác trên địa 

bàn trước khi báo cáo UBND huyện, thành phố và Sở Nông nghiệp và PTNT để 

công tác chỉ đạo đạt hiệu quả cao nhất. 

Đẩy nhanh tiến độ rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện được duyệt, xác định hiện trạng rừng đối với 

từng dự án; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của 

Ban Bí thư, tăng cường quản lý bảo vệ rừng không để xảy ra tình trạng lấn chiếm 

đất rừng. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo văn bản số 

766/UBND-KT ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh. 

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 

công, công tác quản lý chất lượng của các dự án đang triển khai; khẩn trương hoàn 

thiện trình tự thủ tục để triển khai nguồn vốn sự nghiệp; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 

trình điều chỉnh, phê duyệt dự án và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Hoàn 

thiện đầy đủ Hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình theo quy định. 

Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức tổng kết công 

tác phòng, chống thiên tai năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, an toàn các công trình thuỷ 

lợi trước mùa mưa bão; quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi, bảo đảm 

nguồn nước phục vụ sản xuất. 

2. Phòng Thủy sản – Kỹ thuật tổng hợp. 

Rà soát, tổng hợp các Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch, Đề án… của Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo đối với ngành Nông nghiệp và PTNT, tham mưu 

văn bản của Sở để chỉ đạo thực hiện. 

3. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố rà soát diện tích để hình thành 

vùng sản xuất tập trung, duy trì các mã số đã được cấp; lập hồ sơ đề nghị cấp mã 

số vùng trồng và cơ sở đóng gói mới đảm bảo đầy đủ các nội dung, trình tự theo 

quy định 

Hướng dẫn, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã về xuất khẩu các 

mặt hàng nông sản, việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy định. 

4. Chi cục Kiểm lâm. 

Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng Nghị quyết của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất để phát triển kinh 

tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 -2025. 

Tăng cường thực hiện công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, kiểm tra, 

giám sát chất lượng tại vườn ươm và ngoài hiện trường; đôn đốc các chủ nguồn 

giống, chủ vườn ươm thực hiện sản xuất, gieo ươm, chăm sóc cây con đảm bảo 

chất lượng.  
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5. Các phòng chuyên môn và các đơn vị còn lại theo chức năng nhiện vụ 

được giao và các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt chủ động thực hiện theo 

kế hoạch để đảm bảo chất lượng và thời gian. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị biết và 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận : 
- UBND các huyện, TP; (p/h chỉ đạo) 
- VP Điều phối XD NTM tỉnh; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Phòng NN và PTNT các huyện, Kinh tế TP; 
- Trung tâm DVNN các huyện, TP; 
- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; 
- Cty: TNHH MTV KTCT thủy lợi, CP Giống 

cây trồng Lạng Sơn, CP VTNN; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ninh 
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