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I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2022 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành 

1.1. Công tác tham mưu 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 

10/8/2022 về việc tập trung ứng phó với cơn Bão số 02; Kế hoạch số 160/KH-

UBND ngày 13/7/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1238/QĐ-UBND 

ngày 2/7/2022 phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 phê duyệt Kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2022. 

Trình UBND tỉnh xem xét Quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng 

Sơn; Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải 

tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi thành rừng để 

phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2030. 

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; báo cáo trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại 

kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình và kết quả thực hiện lồng ghép 

nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục 

tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác giai đoạn 2016-2020. 

2.2. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các 

đơn vị trực thuộc: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững, kế 

hoạch số 164/KH-UBND của UBND tỉnh; Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, 

xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Hướng dẫn về trình tự, 

thủ tục, tiếp nhận hồ sơ trình đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác; Ban hành kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn công tác 

phòng, chống nắng nóng cho vật nuôi; Tiếp nhận, quản lý, phân bổ hóa chất thuộc 

hàng dự trữ quốc gia phòng chống bệnh dịch bệnh động vật; Chỉ đạo tăng cường 



2 

triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật; kiểm soát, ngăn chặn, xử lý 

hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm; triển khai 

thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp và các mô 

hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; triển khai Thực hiện Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày  

09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu, nộp phí bình tuyển, 

công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR 

INDEX) năm 2022; Tham gia tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP năm 

2022 tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Ban hành kế hoạch số 70/KH-SNN 

ngày 31/7/2022 và phối hợp tổ chức thành công phiên chợ nông đặc sản vùng 

miền, Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2022 tại Hà Nội. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Lĩnh vực Nông nghiệp 

2.1.1. Tiến độ sản xuất, tình hình sinh vật gây hại 

Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hoạch xong các cây trồng vụ xuân. 

Cụ thể: Lúa Xuân diện tích 15.372 ha đạt 102,5% kế hoạch, sản lượng ước đạt 

79.936 tấn, đạt 102,5% kế hoạch; Ngô Xuân diện tích 13.744 ha đạt 98,2% kế 

hoạch, sản lượng ước đạt 70.919 tấn, đạt 98,4% so với kế hoạch. Hiện nay, đang 

tiến hành gieo trồng và chăm sóc một số cây trồng vụ mùa, diện tích gieo trồng đến 

nay đạt 39.718 ha, trong đó: Lúa đạt 32.052 ha, bằng 99,23% so với kế hoạch; Cây 

ngô gieo trồng 5.215 ha, bằng 86,92% so với kế hoạch; Các cây khác đạt 2.451 ha 

bằng 100,6% so với cùng kỳ.1  

Các đối tượng dịch hại có sự biến động nhẹ về mật độ, tỷ lệ và diện tích gây 

hại. Trong đó, các loài dịch hại chính như OBV, rầy các loại, bệnh đạo ôn lá trên 

cây lúa mùa; bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông trên cây lúa xuân; nhện đỏ trên 

cây quýt; bệnh thán thư quả trên cây na; bệnh cháy đầu lá do nấm trên cây hồi... có 

diện tích gây hại tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên đã được điều tra, phát 

hiện sớm và khuyến cáo phòng trừ kịp thời, không để phát sinh thành dịch, ít ảnh 

hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

2.1.2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

Chăn nuôi: Đàn trâu ước khoảng 63.252 con, giảm 6,29% so với cùng kỳ. 

Đàn trâu có xu hướng giảm do nhu cầu sử dụng sức kéo bằng gia súc giảm, diện 

tích chăn thả thu hẹp, mặt khác người dân xuất bán trâu để đầu tư cho trồng rừng 

                   
1 Giá một số mặt hàng nông sản: Giá thóc 7.000 - 10.000 đ/kg, ngô 8.000 - 12.000 đ/kg; thạch đen khô 

15.000 - 17.000 đ/kg (thạch ruộng), 34.000 - 36.000 đ/kg (thạch nương) thấp hơn 30 - 40% so với cùng kỳ; giá hồi 

tươi: 35.000 - 40.000 đ/kg; hồi khô 175.000 - 185.000 đ/kg tăng 15 - 20%  so với cùng kỳ. Cây ăn quả: Na bắt đầu 

vào vụ thu hoạch, giá bán đầu vụ loại 1: 70-80.000 nghìn/kg, loại 2: 40-60.000 nghìn/kg cao hơn so với cùng kỳ 25-

30%; Nhãn giá bán 10.000-15.000 đồng/kg. 
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mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn; Đàn bò ước khoảng 28.233 con, giảm 15,72% 

so với cùng kỳ năm trước, đàn bò giảm do giá bò giảm người dân hạn chế tái đàn 

để nuôi vỗ béo nhiều so với những năm trước; Đàn lợn ước 173.542 con, tăng 

50,85%, tổng đàn lợn tăng do người dân tái đàn nhiều; Đàn gia cầm ước khoảng 

4.633,44 nghìn con, giảm 6,51% do nguồn cung thịt lợn cơ bản đã đáp ứng được 

nhu cầu tiêu thị của thị trường nên nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm giảm; Đàn chó 

nuôi: Trên địa bàn hiện ước khoảng trên 129.635 con. 

Tình hình dịch bệnh: từ đầu tháng 7 đến 09/8/2022 dịch tả lợn Châu phi xảy 

ra tại 130 hộ/44 thôn/32 xã/07 huyện, thành phố, tổng số lợn chết, buộc phải tiêu 

hủy là: 615 con với tổng trọng lượng 28.960 kg (533 con lợn thịt, lợn con tổng 

trọng lượng 18.235 kg; 82 con lợn nái, lợn đực tổng trọng lượng 9.496 kg)2, đến 

nay trên địa bàn tỉnh có 22/68 xã chưa qua 21 ngày. Nguyên nhân phát sinh dịch 

do giá lợn hơi tăng, người chăn nuôi tái đàn nhiều không đảm bảo chăn nuôi an 

toàn sinh học. 

Kết quả tiêm phòng: Trong tháng tiêm phòng được 204.477 lượt con, lũy kế 

tiêm được 1.293.013 lượt con, đạt 142% so với cùng kỳ. 

Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi: Kịp thời phân bổ 

đảm bảo cung ứng vật tư, hóa chất sát trùng và thường xuyên chỉ đạo Trung tâm 

dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện công tác phun khử trùng tiêu 

độc tại các chợ, nơi tập kết gia súc, gia cầm sống. Trong tháng đã cấp phát 7.000 lít 

thuốc sát trùng, 700 chiếc khẩu trang, 700 đôi găng tay mỏng, 50 đôi tay dầy, 50 lọ 

thuốc phun muỗi, 24 chai nước súc miệng, 20 xi lanh sắt 20ml, 300 kim 16 ngắn. 

Thủy sản: Tiếp tục thực hiện cung ứng cá giống đảm bảo chất lượng cho 

nông dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, cung ứng được 102.300 con cá 

giống. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cung ứng được trên 660.000 con cá giống các 

loại (mè, trôi, trắm, chép,…). 

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

Trong tháng thực hiện tư vấn 12 cuộc cho nông dân và khuyến nông viên cơ 

sở về thông tin giống cây trồng, giống con vật nuôi, thị trường nông sản, sản phẩm 

OCOP, chế phẩm sinh học,... Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tư vấn được 77 cuộc. 

Phối hợp thực hiện nội dung tuyên truyền về kỹ thuật phòng chống bệnh cho cá 

trong giai đoạn chuyển mùa trong Chuyên mục “Bạn của nhà nông”.  

2.2. Lĩnh vực lâm nghiệp 

2.2.1. Phát triển lâm nghiệp: Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng 

giống cây trồng lâm nghiệp tại vườn ươm và ngoài hiện trường, cơ bản nguồn cây 

giống phục vụ chương trình trồng rừng theo chỉ tiêu được giao và xuất bán ra thị 

trường các tỉnh lân cận đảm bảo chất lượng. Số lượng cây dự kiến sản xuất gieo 

ươm năm 2022 là 3243 triệu cây các loại, ước đến hết tháng 8/2022, số lượng cây 

                   
 2. Lũy kế từ đầu năm tới ngày 09/8/2022 dịch xảy ra trên địa bàn 549 hộ/200 thôn/68 xã/09 huyện tổng số lợn chết, 

buộc phải tiêu hủy là: 2.209 con với tổng trọng lượng 108.506 kg (1.900 con lợn thịt, lợn con tổng trọng lượng 69.097 kg; 309 

con lợn nái, lợn đực tổng trọng lượng 39.409 kg). 

3  Cụ thể: Thông 7 triệu; Keo: 294 triệu; Bạch đàn 7 triệu; Hồi 5 triệu; Quế 6 triệu; Mỡ 1 triệu; Lát hoa 1 triệu; Sở 1,2 

triệu; Các loại khác 1,8 triệu.  
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đã sản xuất gieo ươm là 2654 triệu cây, trong đó có khoảng 2325 triệu cây đủ tiêu 

chuẩn xuất vườn. Trong tháng trồng rừng được: 358,84 ha rừng trồng tập trung, 

30.700 cây trồng phân tán; 143,48 ha trồng rừng gỗ lớn. 6 

Công tác chăm sóc rừng trồng, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng được các 

chủ rừng thực hiện thường xuyên theo quy chế quản lý của từng loại rừng. Tiếp tục 

chăm sóc 24.300 ha, khoanh nuôi 1.940 ha, đạt 100% kế hoạch giao. 

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

Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết tại các vùng trên địa bàn tỉnh, kịp 

thời cảnh báo tới chính quyền các cấp, các chủ rừng và nhân dân chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong tháng trên địa bàn tỉnh 

không xảy ra cháy rừng7. Thực hiện cập nhập 2.204,6 ha biến động về rừng và đất 

quy hoạch lâm nghiệp8. 

Trong tháng khối lượng gỗ khai thác 30.985 m3; Hoa Hồi khô 310 tấn; Nhựa 

thông: 7.690 tấn; Củi: 23.074 Ster.9 Xử lý vi phạm hành chính 15 vụ10, tổng số tiền 

thu nộp ngân sách 259,5 triệu đồng.  

Thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 06 dự án theo đúng quy định hiện hành. 

2.2.3. Công tác quản lý rừng đặc dụng: Thường xuyên theo dõi, cập nhật, 

nắm bắt thông tin, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cộng đồng dân cư thôn nhận 

khoán, tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên theo kế hoạch để kịp thời phát hiện 

người dân vào rừng khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, săn bắt, bẫy động vật trái phép, 

phòng cháy chữa cháy rừng. Trong tháng không hình thành các tụ điểm khai thác 

phức tạp. 

2.3.  Lĩnh vực thủy lợi - phòng chống thiên tai - xây dựng cơ bản 

 Công tác thủy lợi: Các hồ chứa có mực nước trung bình 4,75m, đạt 60,42% 

dung tích hồ chứa. Tổng dung tích của 15 hồ lớn trên địa bàn, đạt khoảng 72,3% 

(tương đương 31,94 triệu m3) tổng dung tích thiết kế. Thực hiện kiểm tra sự cố 

công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bắc Sơn và Tràng Định, kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh. Các đơn vị quản lý khai thác công trình đã thực hiện nghiêm túc các 

chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành rà soát, kiểm tra các công trình thủy 

                   
4 Cụ thể: Thông 7 triệu; Keo 239,1 triệu; Bạch đàn 6 triệu, Hồi 4 triệu; Quế 5 triệu; Mỡ 0,8 triệu; Lát hoa 0,8 triệu; Sở 1,0 triệu; 

Các loại khác 1,3 triệu. 

5 Cụ thể: Thông 6 triệu; Keo 214,2 triệu; Bạch đàn 5,0 triệu, Hồi 1,8 triệu; Quế 2,5 triệu; Mỡ 0,5 triệu; Lát hoa 0,5 triệu; Sở 0,5 triệu; 

Các loại khác 1 triệu. 

6. Lũy kế:  

- Diện tích trồng rừng tập trung toàn tỉnh đến ngày 05/8/2022 là 6.643,63 ha, đạt 73,82% KH giao, trong đó: Trồng mới 

rừng sản xuất: 1.308,96 ha (Nhân dân tự trồng);  Trồng lại sau khai thác: 5.334,67 ha (Công ty LN Lộc Bình trồng 45,4 ha; Công ty 

LN Đình Lập trồng 249,47 ha; Công ty LN Đông Bắc trồng 140 ha; Công ty Đạt Anh: 50,0 ha; Công ty dược liệu tốt: 45,0 ha; Nhân 

dân tự trồng 4.804,8 ha).  

- Trồng cây phân tán: 3.487.147 cây, đạt 156,87% KH (Bao gồm: Tết trồng cây: 225.519 cây; Ngân sách huyện và khác: 

769.950 cây; Ngân sách tỉnh: 1.827.760 cây; Nhân dân tự trồng: 663.918 cây). 

- 879,48 ha rừng trồng gỗ lớn. Bao gồm: Trồng mới rừng gỗ lớn: 219,48 ha (trong đó: 55,6 ha Keo lai; 103,18 ha Thông; 

60,7 ha Mỡ); Trồng rừng gỗ lớn sau khai thác: 660,0 ha (trong đó: 254,5 ha Keo lai; 5,0 ha Keo tai tượng; 400,5 ha Thông). 

7. Lũy kế: đến thời điểm hiện tại đã xảy ra 02 vụ cháy, thiệt hại 3,51 ha 

8. Lũy kế từ đầu năm: 11.752,7 ha. 
9. Lũy kế khối lượng khai thác: Gỗ: 129.222,64 m3 (Gỗ rừng trồng tập chung: 126.489,04 m3; cây trồng phân tán: 3.005,6 m3), Nhựa 

thông: 19.108,66 tấn, Hoa Hồi: 5.171,95 tấn, Vỏ quế: 259 tấn, Củi: 51.219,83 Ster; Sở: 1500 tấn. 

10.  Lũy kế: Tổng số vụ vi phạm hành chính lập biên bản trong năm 2022: 125 vụ; Xử lý hình sự: 08 vụ. 
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lợi trong mùa mưa lũ, đặc biệt là các hồ chứa đã đạt và vượt dung tích theo thiết 

kế, chủ động thực hiện các biện pháp điều tiết nước hợp lý, hạ mức nước đón lũ 

đảm bảo dung tích phòng lũ, đồng thời vừa đảm bảo dung tích trữ nước phục vụ 

cho sản xuất nông nghiệp; phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố và khắc phục để 

đảm bảo an toàn các công trình. 

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Trong tháng đã xảy ra 

một số ngày mưa vừa đến mưa to kèm dông. Mực nước trên sông Kỳ Cùng dao 

động ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Theo báo cáo của UBND các huyện, 

thành phố, trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8/2022 không có thiệt hại do 

thiên tai gây ra. Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh thực hiện trực ban 24/24 giờ theo quy định. 

Xây dựng cơ bản: Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng (cả nguồn vốn sự 

nghiệp có tích chất đầu tư) năm 2022 là 287.019 triệu đồng. Trong đó: Vốn địa 

phương 102.764 triệu đồng; vốn Trung ương 23.110 triệu đồng; vốn nước ngoài 

161.155 triệu đồng. Lũy kế kết quả thực hiện từ đầu năm đến 15/8/2022: 

87.109/287.019 triệu đồng, đạt 30,3% kế hoạch vốn; Kết quả giải ngân từ đầu năm 

đến 15/8/2022: 59.287/287.019 triệu đồng, đạt 20,7% kế hoạch vốn. 

2.4. Lĩnh vực phát triển nông thôn 

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn duy trì các chuỗi liên kết, các mô hình hỗ trợ, 

HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo định kỳ số liệu lĩnh vực kinh tế hợp 

tác qua phần mềm quản lý HTX đảm bảo đúng thời gian quy định theo yêu cầu; 

phối hợp với công ty TNHH SORIMACHI Việt Nam chuẩn bị các nội dung tập 

huấn ứng dụng phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm và phần mềm kế toán HTX. 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

Chương trình. Tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, 

lựa chọn các sản phẩm tiềm năng đạt ba sao trở lên tham gia đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong tháng thành lập mới được 06 HTX nông nghiệp, 

nâng tổng số HTX nông nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay được 25 HTX, 

đạt 166,6% kế hoạch. 

2.5. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Trong tháng tổ chức lấy 42 mẫu thực phẩm giám sát một số chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm, kết quả Test 42/42 mẫu thực phẩm âm tính đạt an toàn thực phẩm theo 

quy định; Tổ chức thẩm định 03 cơ sở và cấp 02 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm; thẩm định và cấp 01 Giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung 

ứng thực phẩm an toàn. 

2.6. Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả đầu ra vay vốn Ngân hàng thế giới: tổng hợp hồ sơ trình kiểm tra công tác 

nghiệm thu bàn giao 05 công trình; thi công hoàn thành khối lượng theo hợp đồng, 

tổng hợp hồ sơ trình điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật 06 công trình; Triển khai 

thi công các hạng mục phát sinh 03 công trình; Bàn giao đưa vào sử dụng tổng hợp 
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hồ sơ trình quyết toán dự án hoàn thành 02 công trình; Quyết toán hoàn thành 01 

công trình. 

Chương trình cấp nước an toàn: Thi công hoàn thành 03/03 công trình, đang 

hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 

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

Công tác tập huấn, tuyên truyền: Phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục 

đẩy mạnh phong trào thi đua “Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các 

huyện, thành phố tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, 

xây dựng đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường nông thôn. Chuẩn bị các nội 

dung thực hiện Kế hoạch đào tạo, tập huấn và truyền thông Chương trình xây dựng 

nông thôn mới năm 2022. 

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

huyện đã tiến hành phân bổ chi tiết cho 121 danh mục công trình khởi công mới tại 

các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Tiến độ thực 

hiện các công trình hạ tầng tại 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 

(gồm: 121 công trình): Đã có 106 danh mục khởi công, tiến độ thi công bình quân 

của các công trình đạt khoảng 40%. Còn 15 công trình chưa khởi công xây dựng11, 

UBND các huyện đang gấp rút hoàn thành thủ tục chuẩn bị khởi công, dự kiến thi 

công trong tháng 8/2022. 

Tiến độ xây dựng NTM của xã phấn đấu đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu: 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và dự thảo hướng dẫn của các 

Sở, ngành, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã 

thực hiện rà soát sơ bộ các tiêu chí, kết quả như sau: 10 xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM bình quân đạt 9,8 tiêu chí/xã; 05 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao bình 

quân đạt 8,8 tiêu chí/xã. 

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: Việc xây dựng 

các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đang được UBND các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án, dự toán 

thực hiện mô hình. 

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: bình quân 01 xã 

đạt 14,03 tiêu chí/xã12. 

 2.8. 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 - Hợp 

phần 3. 

Hoàn thành công tác Hội thảo tuyên truyền, giới thiệu Hợp phần 3 tới các 

địa phương thực hiện dự án; hoàn thiện thủ tục phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, rà soát hướng tuyến 

                   
 11. Văn Quan 02 công trình, Tràng Định 07 công trình, Lộc Bình 05 công trình, Cao Lộc 01 công trình. 

 12. Số xã đạt 19 tiêu chí: 75/181 xã, chiếm 41,44%; số xã đạt 15-18 tiêu chí có 02/181 xã, chiếm 1,10%; 

số xã đạt 10-14 tiêu chí có 71/181 xã, chiếm 39,23%; số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 33/181 xã, chiếm 18,23%. 
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các công trình phù hợp với hiện trạng đất rừng trên địa bàn tỉnh để có phương án 

xử lý; thực hiện khảo sát, rà soát bổ sung thông tin cập nhật chuỗi giá trị nông 

nghiệp chủ lực của tỉnh và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ các gói vốn cạnh tranh. 

2.9. Tổ chức - Thanh tra – Nội vụ và Kiểm soát thủ tục hành chính 

Công tác tổ chức - TĐKT: Quyết định chuyển ngạch và xếp lương đối với 03 

công chức; Quyết định bổ nhiệm lại 01 công chức lãnh đạo quản lý, 01 kế toán 

trưởng; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 viên chức; xin chủ 

trương bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc Sở. Trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị 

theo quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị đối với 05 công 

chức, viên chức. Hoàn thành tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022. Tặng “Giấy 

khen” của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho 02 tập thể và 14 cá  nhân đã có 

thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

Công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra 01 cuộc về sử dụng ngân sách nhà 

nước tại Hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng. Chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Quản Lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Chi 

cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị có liên quan thực hiện Công tác thanh tra, 

kiểm tra theo kế hoạch năm 2022. 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

danh mục, nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt Quy 

trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đánh giá chung 

Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

Sản xuất tương đối thuận lợi thu hoạch lúa, ngô vụ Xuân và gieo trồng lúa, các cây 

trồng vụ Mùa đảm bảo trong khung lịch thời vụ. Các đối tượng dịch hại đã được 

điều tra, phát hiện sớm và khuyến cáo phòng trừ kịp thời, không để phát sinh thành 

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

Trên địa bàn tỉnh xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu phi, không xảy ra các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm khác. Tuy nhiên, trong thời gian tới là mùa mưa thời tiết 

thay đổi, nóng ẩm mưa nhiều làm sức đề kháng của vật nuôi giảm; các dịch bệnh 

động vật nguy hiểm như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia 

cầm… vẫn diễn biến khó lường; kết quả tiêm phòng vắc xin đến nay đạt tỷ lệ thấp 

chưa đáp ứng miễn dịch toàn đàn. Bên cạnh đó công tác phòng, chống dịch tại một 

số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, việc giám sát các ổ dịch bệnh còn 

chậm, đặc biệt bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có những diễn biến phức tạp và có thể 

bùng phát trên diện rộng nếu không được xử lý kịp thời và triệt để. 

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm 

được duy trì. Thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, 

quảng bá sản phẩm OCOP, giới thiệu nông sản đặc trưng của tỉnh. 

Công tác bảo vệ và phát triển rừng thực hiện có hiệu quả; rừng tiếp tục được 

quản lý bảo vệ theo quy định; công tác quản lý giống cây lâm nghiệp thường xuyên 
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được cập nhật, theo dõi. Công tác quản lý, theo dõi khai thác lâm sản được chặt 

chẽ; công tác rà soát, đánh giá lại hiện trạng rừng tự nhiên trên địa bàn đảm bảo 

tiến độ đề ra; công tác quản lý giống cây lâm nghiệp thường xuyên được cập nhật, 

theo dõi. Các hành vi vi phạm cơ bản được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng 

quy định, trên địa bàn tỉnh không hình thành các đường dây, tụ điểm về buôn, bán, 

tàng trữ và vận chuyển lâm sản trái pháp luật, không xảy ra cháy rừng. 

Các công trình thủy lợi cơ bản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2022, 

phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Công tác PCTT và TKCN 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Công tác xây dựng cơ bản được các 

đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Các dự án khởi công mới trong năm 2022 

ngoài một số dự án vướng mắc về nguồn vốn, quy hoạch thì các dự án còn lại đã 

và đang triển khai thi công. Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang vẫn đang 

tiếp tục triển khai thi công.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 

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

Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, 

văn bản cụ thể hóa các chủ trương của chính phủ, Bộ ngành Trung ương về phát 

triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới kịp thời. 

Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải 

tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển 

kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2030 sau họp Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. Hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét trong kỳ họp thường kỳ tháng 

9/2022 dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm 

phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 -2030 và Nghị quyết quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương 

án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của 

ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống giai đoạn 2022-

2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

2. Sản xuất nông nghiệp 

Tiếp tục theo dõi, tham mưu, chỉ đạo sản xuất, thực hiện tốt công tác điều tra 

dự tính, dự báo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng. Chủ động bám sát cơ sở, 

thực hiện tham mưu chỉ đạo, điều hành đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường 

khuyến cáo người dân chủ động tập trung gieo trồng, chăm sóc lúa, ngô và các cây 

trồng vụ Mùa đảm bảo khung thời vụ.  
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Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt chú trọng 

phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng gia 

súc; dại chó, mèo; dịch tả lợn Châu Phi. 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; chuẩn bị đầy đủ vật tư, vắc xin 

để triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch, 

kiểm tra, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện lập hồ sơ để đăng ký xây dựng 

cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và các cơ sở đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện chăn nuôi cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 

3. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng và các văn bản có liên quan; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát 

trên khâu lưu thông và kiểm tra, tuần rừng; kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành 

vi xâm hại đến tài nguyên rừng; kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở kinh 

doanh chế biến gỗ, cơ sở gây nuôi; kiểm soát tình hình nuôi nhốt, vận chuyển, mua 

bán, tàng trữ, tiêu thụ động vật hoang dã. Triển khai thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ theo kế hoạch chương trình trồng cây phân tán ngân sách tỉnh năm 2022; 

thực hiện hỗ trợ vườn ươm và các đối tượng dự kiến tham gia dự án mô hình kinh 

doanh gỗ lớn, trồng rừng năng suất cao. 

Thẩm định các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân theo chức năng quản lý 

nhà nước được giao, trong đó chú trọng công tác chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng tự nhiên. 

Chủ động theo dõi cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

Tăng cường đôn đốc các Tổ bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trong các khu rừng 

đặc dụng, tăng cường tuần tra bảo vệ rừng. 

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

 Tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trong mùa mưa, 

lũ năm 2022, chủ động đối phó với tình hình biến đổi khí hậu, mưa, bão; quản lý 

chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ thất thoát, sử dụng nước tiết kiệm và có hiệu quả, 

vừa đảm bảo nước tưới cho vụ mùa năm 2022, vừa đảm bảo an toàn cho công trình 

trong mùa mưa lũ, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng, chống hạn 

hán thiếu nước; báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí sửa chữa, 

khắc phục các sự cố công trình. Đánh giá kết quả rà soát, thống kê các công trình 

thủy lợi trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm phục vụ xây dựng quyết định của 

UBND tỉnh phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo 

dõi, đôn đốc kiểm tra đột xuất hiện trạng các công trình thủy lợi, 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. Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị quản lý khai công 

trình tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa 

nhằm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các 
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đơi vị liên quan tăng cường công tác xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi.   

 Tổ chức trực ban 24/24 giờ theo quy định, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy 

văn tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, thu thập xử lý thông tin báo cáo cấp trên 

để ra các chỉ lệnh kịp thời về PCTT&TKCN. Xây dựng báo cáo thường xuyên, đột 

xuất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về Phòng chống thiên tai theo quy định.  

Đẩy nhanh công tác thẩm định các dự án, công tác quản lý chất lượng của 

các dự án đang triển khai; kiểm tra, rà soát các dự án đang thực hiện cũng như khởi 

công mới để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi 

công, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh thiết kế, xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến 

độ thi công các công trình, dự án. 

5. Phát triển nông thôn 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế tập 

thể, Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt; 

tham mưu ban hành Thông báo và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của kinh tế 

tập thể, Hợp tác xã nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai các lớp tập huấn cho thành viên hợp tác xã, cán bộ, công chức 

làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham dự các chương 

trình xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn. 

6. Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết 

quả vay vốn WB: Đôn đốc nhà thầu lập hồ sơ để trình thẩm định điều chỉnh báo 

cáo kinh tế kỹ thuật các dự án còn lại; lập hồ sơ quyết toán các công trình đủ điều 

kiện; Phối hợp với UBND huyện các đơn vị liên quan để có mặt bằng thi công các 

dự án đang vướng mắc trong công tác mặt bằng. 

Xây dựng Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu về nước sạch trong bộ tiêu chí 

đánh giá thực hiện Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tổ chức lớp tập huấn 

sổ tay thực hiện chương trình và sổ tay quản lý vận hành công trình cấp nước; tập 

huấn quản lý vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung nông thôn và 

truyền thông về cấp nước. 

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

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và 

tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên đề tại xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, 

thành phố. 

Tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện sau các cuộc họp chuyên đề, họp 

thường kỳ của UBND tỉnh và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc áp 

dụng một số chỉ tiêu và tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã 
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nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội 

nghị triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025. 

8 . 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 - Hợp 

phần 3. 

Đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC hoàn thiện, giao nộp các sản 

phẩm đầu ra theo hợp đồng; tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã tham 

gia các chuỗi giá trị nông nghiệp hoàn thiện các thủ tục để tham gia các gói vốn 

cạnh tranh; Hoàn thiện hồ sơ lập dự án các công trình hạ tầng công theo ý kiến 

thẩm định để trình phê duyệt dự án đầu tư; Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền 

về tiến độ thực hiện dự án và các vướng mắc vượt thẩm quyền. 

9. Công tác khác 

Tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và các chính sách thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và 

PTNT trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng Kế hoạch ngành nông nghiệp và PTNT năm 2023; Báo cáo Kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2022. Tổ chức Hội nghị gặp mặt đối thoại về lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 

2022. 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật các Quyết định công bố của cơ quan cấp 

trên để kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC đối với các 

lĩnh vực thuộc thẩm quyển quản lý. Quản lý hồ sơ, đôn đốc cán bộ các đơn vị xử lý 

hồ sơ TTHC đúng thời gian quy định, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện 

tối đa để các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến thuận lợi, nhanh chóng. Tiếp 

tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

Thực hiện tốt việc quản lý, văn thư, lưu trữ và bảo mật theo quy định của 

nhà nước...Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; đẩy mạnh công tác cải cách hành 

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

dụng tài sản công, phòng chống tham nhũng.  
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Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ 

tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ NN và PTNT; 

- UBND tỉnh;                  (B/c)   

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Văn phòng ĐPXDNTM; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP(HĐN). 

GIÁM ĐỐC 
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