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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ 

HOẠCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh và Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022, trong 

9 tháng đầu năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh trình 

Tỉnh ủy và HĐND tỉnh các Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông lâm 

nghiệp1, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch2 để chỉ đạo 

phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nội dung cơ bản đáp ứng yêu 

cầu về tiến độ và chất lượng; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 

3 cấp tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và 

tiềm năng phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch, dự 

toán ngân sách nhà nước và phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn, kế hoạch, quyết định3 giao chỉ tiêu kế 

hoạch, dự toán và  phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm đến các đơn vị trực thuộc 

                   

1 Dự thảo 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; Nghị 

quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 của HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.  

2 Quyết định 264/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế 

khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 82/KH-UBND 

ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTgngày  28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 -

2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2022 về việc 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 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. 
3 Quyết định số 452/QĐ-SNN ngày 28/12/2021 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; quyết 

định số 20/QĐ-SNN ngày 09/02/2022  phê duyệt nhiệm vụ trọng của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT năm 2022; Hướng dẫn số 01/HD-SNN ngày 12/01/2022 hướng dẫn triển khai thực hiện 

các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022; Kế hoạch số 10/KH-SNN ngày 25/01/2022 

về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 13/KH-SNN ngày 09/2/2022 về 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; 
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để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị phòng, ban thuộc sở tiếp tục thực hiện 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tính chủ động, sáng tạo, 

đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo chủ đề năm 2022 

về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo 

bứt phá”. Các đơn vị đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch để chỉ đạo triển 

khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. 

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND 

các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng4 cho nhân dân 

về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, phòng chống đói, rét cho gia súc, phòng 

chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác 

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các dịp 

lễ, tết; chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các huyện, thành phố, các doanh 

nghiệp làm dịch vụ nông, lâm nghiệp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ 

cho sản xuất trên địa bàn.Tăng cường, quán triệt các phòng, ban đơn vị nghiêm 

túc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Phân công các đồng chí lãnh đạo Sở tham gia các đoàn, kiểm tra của tỉnh 

như sau: Đoàn kiểm tra tình hình triển khai phát triển kinh tế xã hội, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

huyện, thành phố; Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XV; đoàn kiểm tra tình hình, kết quả tổ chức triển khai, thực hiện một số 

Nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh, khắc phục hậu quả của thiên tai 

mưa lớn tại các huyện, thành phố; kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện một số 

Nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh.  

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2022 

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm  

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

tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa 

                   
4 Công văn số 2101/SNN-BVTV ngày 01/11/2021  V/v chỉ đạo thu hoạch lúa, ngô vụ Mùa và đẩy mạnh 

sản xuất cây vụ Đông năm 2021; Công văn số 2536 /SNN-TSKTTH ngày 25/12/2021 V/v tăng cường phòng 

chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021- 2022; Công văn số 164/SNN-

TSKTTH, ngày 26/01/2022 về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2022; Công văn số 165/SNN-

TTBVTV, ngày 26/01/2022 V/v chủ động phòng chống SVGH cây trồng dịp Tết Nguyên đán và chỉ đạo sản 

xuất vụ Xuân 2022.Công văn số 79/SNN-CNTY ngày 13/01/2022 Về việc tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò, giai đoạn 2022-2030; Công văn số 227/SNN-CNTY ngày 15/02/2022 

về việc triển khai xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh chó mèo và duy trì cơ sở an toàn bệnh Dại năm 2022 trên địa 

bàn; Công văn số 248/SNN-CNTY ngày 16/02/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho vật 

nuôi; Công văn 298/SNN-CNTY ngày 24/02/2022 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét 

cho đàn vật nuôi. Công văn số 1283/SNN-TTBVTV ngáy 01/7/2022Về việc tăng cường điều tra phát hiện và 

phòng, trừ bệnh cháy đầu lá trên cây hồ; ; Công văn số 345/SNN-CNTY ngày 4/3/2022 về việc triển khai Tháng 

tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 591/SNN-CNTY ngày 

8/4/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm Đợt 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Công văn 996/SNN-CNTY ngày 31/5/2022 về việc tập trung 

chỉ đạo, kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1148/SNN-CNTY ngày 16/6/2022: 

Về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; 

Công văn 1421/SNN-CNTY ngày 22/7/2022 về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động 

vật; Công văn 1447/SNN-CNTY ngày 26/7/2022 về việc hướng dẫn công tác phòng, chống nắng nóng cho vật 

nuôi; 
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bàn tỉnh, Sở đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNN ngày 09/02/2022, phê 

duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022; các đơn vị, phòng ban thuộc sở xây dựng 

kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đến nay đã đạt được một số kết quả như 

sau: 

Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới được tích cực triển khai thực hiện ngay từ đầu năm: Tổ chức đánh giá, phân 

hạng, trình UBND tỉnh quyết định công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022 đối với 26 sản phẩm5 của 09 huyện, nâng tổng số sản phẩm được 

chứng nhận OCOP lên 87 sản phẩm6. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố 

khảo sát, lựa chọn, hỗ trợ xây dựng mới 05 chuỗi sản xuất liên kết, tiêu thụ sản 

phẩm7; tập trung hỗ trợ bao bì, nhãn mác, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn an 

toàn, hỗ trợ trang thiết bị sản xuất, bảo quản, chế biến. Tập trung tuyên truyền, 

khảo sát vùng trồng, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp mã số vùng trồng phục 

vụ xuất khẩu8, 9 tháng đầu năm 2022 hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục Bảo vệ thực 

vật đề nghị cấp mã số vùng trồng, đến nay đã được Cục BVTV cấp mới 57 mã 

số, với diện tích 282,479 ha (Ớt 36 mã, diện tích 218,519 ha, thạch đen 21 mã 

diện tích 63,96 ha), nâng tổng số mã vùng trồng được cấp trên địa bàn toàn tỉnh 

lên 190 mã, với diện tích là 936,552ha. Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững 

được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả khá: Công tác trồng rừng mới ước hết tháng 

9/2022 được 8.000 ha đạt 88,9% so với kế hoạch năm, bằng 179,6% cùng kỳ; 

trồng cây phân tán được 3,6 triệu cây, đạt 161,9 % so kế hoạch; trồng cây ăn quả 

850 ha (đạt 170% kế hoạch, bằng 96,1% so với cùng kỳ); Tỷ lệ dân cư nông thôn 

được sử dụng nước hợp vệ sinh 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 96,7%. Tăng 

cường công tác chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thành lập mới HTX 

nông nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2022 đã hỗ trợ thành lập mới được 25 Hợp 

tác xã nông nghiệp, đạt 166,6% kế hoạch năm. Tích cực tham gia các Hội chợ, 

chương trình xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu,quảng bá các loại sản phẩm 

nông, lâm sản đặc trưng, sản phẩm OCOPtỉnh Lạng Sơn9. 

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. 

                   
5 gồm 03 sản phẩm 4 sao; 23 sản phẩm 3 sao 
6 Gồm 20 sản phẩm 4 sao; 67 sản phẩm 3 sao 
7 Chuỗi sản phẩm Na Chi Lăng tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng; Chuỗi Sản phẩm rau tại huyện Cao 

Lộc; chuỗi sản phẩm Chè tại huyện Đình Lập; chuỗi sản phẩm nhựa thông tại huyện Lộc Bình và Đình Lập; 

chuỗi sản phẩm gỗ tại huyện Đình Lập. 
8 Tổ chức 03 lớp tập huấn về quy trình thiết lập và giám sát mã số vùng trồng; hỗ trợ 9.700 bẫy dính 

ruồi đục quả trên cây ớt . 

 9 Triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên –Gia Lai và giao thương 

doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 ; Phiên chợ Nông đặc sản vùng miền Tuần lễ quảng bá na, nông đặc sản tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 tại Hà Nội; sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP từ ngày 01/6/2022 đến 

ngày 03/6/2022 tại Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn. 
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Thực hiện xin ý kiến nhà tài trợ danh mục hạ tầng đầu tư công thuộc dự 

án, nhà tài trợ nhất trí với danh mục hạ tầng đề xuất; Hoàn thành thủ tục và trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi hợp phần 3; 

phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Hợp phần 3 Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông 

nghiệp thuộc dự án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2022-2024; 

Hoàn thiện thủ tục đề nghị rút vốn thanh toán trực tiếp tại đơn rút vốn số LS030 

cho nhà thầu Viện nghiên cứu quy hoạch Nông nghiệp, nông thôn - Khoản vay 

số 3633-VIE. Hoàn  thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu khả thi hợp phần 3. Hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tổ chứ 04 

cuộc hội thảo tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hướng dẫn quy trình cấp vốn và 

thực hiện các gói vốn cạch tranh; triển khai công tác giải phòng mặt bằng thực 

hiện dự án hạ tầng công. Giá trị giải ngân: Ước giải ngân đến 30/9/2022 là 

6.506/50.000 triệu đồng đạt 13% kế hoạch vốn năm 2022. 

Rà soát, đánh giá lại hiện trạng toàn bộ 295.664,05 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  

Ban hành Kế hoạch số 20/KH-KL ngày 08/03/2022 để triển khai thực 

hiện; phối hợp với UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện rà 

soát, đánh giá lại hiện trạng toàn bộ diện tích đất rừng đang được xác định là 

rừng tự nhiên trên địa bàn. Tính đến ngày 07/6/2022 đã hoàn thành rà soát được 

295.664,05 ha, đạt 100% khối lượng công việc. (Báo cáo số 29/BC-TCTLN ngày 

30/6/2022 của Tổ công tác liên ngành và Báo cáo số 185-BC/BCSĐ ngày 

08/7/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh). 

Cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành (DDCI) năm 2022   

Sở đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-SNN ngày 15/4/2022 đề ra mục tiêu, 

giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà 

đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và thành lập tổ công tác cải thiện chỉ số năng 

lực cạnh tranh; ban hành kế hoạch 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, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9/2022 nhằm kịp thời nắm 

bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác 

xã liên quan tới lĩnh vực ngành để có các giải pháp kịp thời tháo gỡ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực nông 

nghiệp.  

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

2.2.1. Sản xuất, dịch vụ nông nghiệp 

a) Tình hình sản xuất các loại cây trồng nông nghiệp chủ yếu  
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 Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng nông nghiệp 9 tháng đầu năm 

2022 trồng được 93.515 ha bằng 99,6% so cùng kỳ, bằng 98,2% so với kế hoạch 

năm. Trong đó vụ Đông - Xuân diện tích gieo trồng đạt 48.428 ha, đạt 98,5% so 

với kế hoạch, bằng 99,0% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực 150,855 

nghìn tấn, đạt 100,41% kế hoạch, bằng 99,5 % so với cùng kỳ; vụ Mùa diện tích 

gieo trồng ước đạt 45.087ha, đạt 97,8 % kế hoạch. 

Các cây trồng tập trung theo hướng giảm diện tích cây lương thực, tăng 

diện tích cây trồng có giá trị kinh tế, cụ thể như: cây thạch đen 2.962 ha bằng 

84,6% kế hoạch, bằng 105,04 % so với cùng kỳ; cây ớt 1.388 ha đạt 126,2 % kế 

hoạch; cây thuốc lá 2.336 ha đạt 106,2% kế hoạch, tăng 7,03% so với cùng kỳ; 

cây dưa hấu 584 ha đạt 116,7% kế hoạch, tăng 8,9% cùng kỳ,…  

Với chính sách “Zero COVID”, Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp 

phòng chống dịch ở mức độ cao, một số khu vực cửa khẩu bị đóng cửa, tạm 

dừng thông quan, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa nông sản gặp nhiều khó 

khăn, thêm vào đó do ảnh hưởng của thời tiết bất thuận nên giá cả một mặt hàng 

nông sản trên thị trường có sự biến động, giá bán một loại rau màu cao hơn so 

với cùng kỳ, cụ thể: ớt tươi trung bình 25.000-28.000đ/kg; na đầu vụ trung 

bình 40.000 - 45.000đ/kg cao hơn so với cùng kỳ 25-30%; giá hồi tươi 35.000 - 

40.000 đ/kg, hồi khô 175.000 - 185.000 đ/kg tăng 15-20% so với cùng kỳ; giá 

thạch đen khô 15.000 - 20.000 đ/kg đối với thạch ruộng, 34.000 - 36.000 đ/kg 

đối với thạch nương thấp hơn 30 - 40% so với cùng kỳ.  

b) Chăn nuôi – thủy sản 

Chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2022 : Ước tính đàn trâu có 63.258 con, giảm 

16,7% so với cùng kỳ; Tổng đàn trâu giảm do nhu cầu thay sức kéo bằng máy 

nông nghiệp; thiếu nhân lực chăn dắt, môi trường chăn thả bị thu hẹp, một số hộ 

bán trâu để lấy vốn đầu tư vào trồng rừng; Đàn bò: 28.186 con, giảm 15,8%  so 

với cùng kỳ năm trước, do giá bò giảm, giá thức ăn chăn nuôi tăng người dân 

hạn chế tái đàn nuôi vỗ béo; Đàn lợn: ước 170.000 con, tăng 46,74% so với 

cùng kỳ năm trước, đàn lợn phát triển ổn định người dân thực hiện tái đàn; Đàn 

gia cầm: ước khoảng 4.595,21 nghìn con, giảm 11,2% so với cùng kỳ.  

Công tác giám sát dịch bệnh: thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện đồng bộ các biện 

pháp phòng chống dịch. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh, chỉ có 02 dịch bệnh 

truyền nhiễm: Bệnh DTLCP xảy ra rải rác tại 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 do nguồn bệnh tồn lưu cữu trong môi trường thời gian dài, đường lây truyền 

bệnh đa dạng khó kiểm soát, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 22/68 xã chưa qua 21 

ngày; Bệnh Dại chỉ xảy ra tại 02 hộ/02 thôn/02 xã/02 huyện, hiện nay đã được 

cơ quan chuyên môn chỉ đạo áp dụng các biện pháp khống chế, giảm thiệt hại 

cho người chăn nuôi.  

Công tác phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi: Sở đã chủ động ban hành 

các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi; tổ 
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chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm và phòng 

chống đói rét tại điạ bàn xã Công Sơn, Cao Lâu huyện Cao Lộc. Trong đợt rét 

đậm, rét hại tháng 2 vừa qua có 1.730 con gia súc bị chết rét, cụ thể: dê 

1.151con; trâu 221con; bò 57 con; bê nghé 200 con; lợn 70 con; ngựa 31con.  

Công tác tiêm phòng: được tập trung triển khai tiêm phòng những vùng 

chăn nuôi trọng điểm, khu vực có ổ dịch cũ. Đến nay thực hiện tiêm được  

4.853.8447 lượt con, bằng 94 % so với cùng kỳ như sau: trâu, bò tiêm được 

104.032  lượt con; lợn 72.861 con; gia cầm 1.076.071 con; chó mèo 40.049 lượt 

con.  

Tăng cường hiệu quả công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ 

và vệ sinh thú y: Kiểm soát lưu thông động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn 

tỉnh được 402 chuyến, Kiểm dịch và tiêm phòng chợ được 99.237 con; kiểm 

soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được 199.455 con. Tổ chức kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho 01 trạng trại chăn 

nuôi10; tại Thị trấn Bắc Sơn tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền về bệnh Dại, tổ 

chức tiêm vắc xin Dại cho đàn chó, đeo vòng nhận dạng, lấy mẫu kiểm tra 

kháng thể sau tiêm phòng, kết quả 100% mẫu tiêm có kháng thể dại; Hiện các 

xã, phường đang hoàn thiện hồ sơ để đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. 

Về thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản 9 tháng ước được 1.290 ha, đạt 100% 

kế hoạch năm, sản lượng ước đạt 1.404 tấn đạt 71,8% kế hoạch, đạt 106,7% so 

với cùng kỳ. Duy trì sản xuất mô hình nuôi cá lồng, toàn tỉnh có khoảng 527 

lồng cá; cung ứng khoảng 660.500 con cá giống các loại (trắm, chép, mè, 

trôi,...).  

c) Dịch vụ nông nghiệp 

 Cung ứng giống cây trồng, phân bón: hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã 

cung ứng được trên 480 tấn giống các loại; 28.500 tấn phân bón các loại; Cơ bản 

nguồn giống, vật tư đảm bảo phục vụ sản xuất, tuy nhiên giá các vật tư nông 

nghiệp tăng so với cùng kỳ (phân bón tăng từ 20 - 40%; giống lúa, ngô tăng từ 

5-10%), nguyên nhân do giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất phân bón, giá 

xăng dầu, chi phí vận chuyển tăng. 

 Công tác bảo vệ thực vật: Công tác dự tính dự báo, điều tra phát hiện dịch 

hại trên cây trồng đã được cơ quan chuyên môn thực hiện thường xuyên, theo 

dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, dự báo chính xác kịp thời, nắm chắc diễn 

biến tình hình sâu bệnh hại. Nhìn chung tình hình dịch hại biến động nhẹ, các 

đối tượng dịch hại phát sinh, gây hại có mật độ, tỷ lệ hại tương đương so với 

cùng kỳ nhưng diện phân bố hẹp, không phát sinh thành dịch. 

Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học 

kỹ thuật được triển khai tích cực, khẩn trương tổ chức  lớp tập huấn kỹ thuật 

trong mô hình, cấp phát phân bón, cây giống, hướng dẫn thực hiện mô hình đảm 

bảo tiến độ, kiểm tra, theo dõi sát sao ô hình; Hoàn thành tổ chức 04 Chương 

trình truyền thông "Khuyến nông phiên chợ" tại 04 điểm chợ theo kế hoạch năm 

                   
10 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dự án Đại Quang 
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2022, thu hút 1.250 nông dân tham gia tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi, thú y, trồng 

trọt, BVTV... cấp phát 680 bộ tài liệu. 

2.2.2 Sản xuất lâm nghiệp, hoạt động kiểm lâm 

a) Sản xuất lâm nghiệp  

Triển khai tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, kết 

quả thực hiện 9 tháng đầu năm như sau: Khoán bảo vệ rừng 484.465 ha, đạt 100 % 

kế hoạch; Chăm sóc rừng: 24.300,0 ha đạt 100% kế hoạch; Khoanh nuôi tái sinh: 

1.940 ha đạt 100 % kế hoạch. 

Khai thác lâm sản: Ước 9 tháng đầu năm toàn tỉnh khai thác được 162.000 

m3 gỗ các loại (tăng 55,4% so với cùng kỳ); nhựa thông khai thác được 30.000 tấn 

(giảm 5,4% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch), khai thác hoa hồi khô 13.000 tấn 

(tăng 52,6 % so với cùng kỳ). 

- Tình hình sản xuất cây giống lâm nghiệp:  tổ chức rà soát, thống kê toàn 

bộ vườn ươm hiện có, kết quả rà soát toàn tỉnh có 796 tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, trong đó chỉ có 23/796 tổ chức, cá nhân 

có lưu trữ hồ sơ chứng minh nguồn gốc vật liệu giống. Số lượng cây sản xuất 

gieo ươm ước hết 9 tháng được 300 triệu cây các loại, trong đó có khoảng 260 

triệu cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

b) Hoạt động kiểm lâm 

Công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR: Các đơn vị đã 

tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ rừng đến cơ 

sở; cập nhật tình hình thời tiết  và thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông 

tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm , xây dựng các bản tin “Cảnh báo cháy 

rừng” phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn. Tính đến ngày 

10/8/2022 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 02 vụ11 cháy rừng (giảm 17 vụ so với 

cùng kỳ năm 2021), diện tích thiệt hại 3,5 ha rừng (giảm 25,3 ha diện tích thiệt 

hại so với cùng kỳ năm 2021), tổng số người được huy động tham gia chữa 

cháy là 30 người.  

Công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản: Từ đầu năm đến nay, cơ quan 

chuyên môn đã phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm 133 vụ ((giảm 02 vụ so với 

cùng kỳ năm 2021); trong đó đã xử lý hình sự 08 vụ; tịch thu 154,409 m3 gỗ các 

loại, 18,5 ste củi, 540 cá thể và 14 kg động vật rừng; Thu nộp ngân sách 1.709,2 

triệu đồng.  

Tổ chức 417 cuộc kiểm tra/262 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản; 117 cuộc 

kiểm tra/69 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; kết quả kiểm tra: phát hiện 02 cơ sở 

kinh doanh chế biến lâm sản vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản12, cơ 

quan chuyên môn đã tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm theo quy định.  

Tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành, bộ phận giúp việc thực hiện  

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về rà soát, điều chỉnh diện tích chuyển đổi 

                   
11 01 vụ cháy rừng tại xã Đề Thám, huyện Tràng Định, gây thiệt hại 0,51ha rừng trồng; 01 vụ cháy rừng tại 

xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, gây thiệt hại 3,0 ha rừng trồng.. 
12 Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong cất giữ lâm sản; Tàng trữ lâm sản trái pháp luật  
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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; Thực hiện rà soát các danh 

mục công trình, dự án chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến 

năm 2030, kết quả rà soát hiện trạng rừng của 38/14613 công trình chưa cập 

nhật vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, diện tích có rừng 2.675,54 

ha và diện tích không có rừng là 1.445,88 ha; Triển khai rà soát thực địa  của 

1.667/2.554 công trình có bản đồ phạm vi thuộc danh mục các công trình, dự án 

thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện được duyệt, kết quả có 

1.113/1667 công trình triển khai trên đất có rừng, trong đó diện tích rừng tự 

nhiên là 3.419,15 ha. 

2.2.3. Thuỷ lợi – Xây dựng cơ bản 

 a) Công tác thuỷ lợi 

Công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi: Thực hiện rà soát, thống kê 

hệ thống công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh; mực nước các hồ chứa trung bình 

hiện nay đạt khoảng 60,4%; đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, các 

huyện, thành phố đã tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý khai thác công 

trình, chủ động giữ nước, dẫn nước, tưới tiết kiệm nước, tiến hành rà soát, kiểm 

tra các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ, phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự 

cố và khắc phục đảm bảo an toàn các công trình; khuyến cáo người dân chủ 

động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với các vùng thiếu nước; tổng diện 

tích nước tưới vụ Đông - Xuân 2021-2022 được 26.030 ha, đạt 99,0% so với kế 

hoạch, đạt 101,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích tưới lúa xuân 13.435 ha, 

diện tích tưới lúa mùa ước được 27.150ha.  

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng 

của nhiều dạng hình thái thiên tai, đặc biệt đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 9-

15/5/2022 làm lũ trên các sông chính, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa 

màu, công trình hạ tầng, ước tính thiệt hại trên 677 tỷ đồng; Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kịp thời kiểm tra, chỉ đạo triển khai 

công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên gia đình có người thân 

bị chết, chỉ đạo các địa phương khẩn trương khôi phục sản xuất sau ảnh hưởng 

của thiên tai.  

b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn 

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 giao Sở Nông nghiệp và PTNT (cả nguồn 

vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) là 287.019 triệu đồng, trong đó: vốn địa 

phương là 102.764 triệu đồng, vốn trung ương là 23.100 triệu đồng, vốn nước 

ngoài 161.155 triệu đồng. 

Các đơn vị đã chủ động trong công tác triển khai thực hiện nguồn vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản năm 2022; Tiếp tục triển khai các công trình chuyển tiếp 

năm 2021; Các dự án nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, nguồn vốn Kế hoạch cấp 

nước an toàn năm 2022 đã thực hiện thi công đảm bảo tiến độ, một số công trình 

tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch do vướng mắc về nguồn vốn, quy 

                   
13 108 công trình, dự án còn lại chưa rà soát được hiện trạng rừng do chưa xác định được phạm vi, ranh giới cụ 

thể 
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hoạch, hết thời gian thực hiện dự án đang xin điều chỉnh dự án14. Giá trị khối 

lượng thực hiện ước đến 30/9/2022 là 111.358 triệu đồng, đạt 38,8 % kế 

hoạch15, ước kết quả giải ngân là 90.414 tỷ đồng đạt 31,5% kế hoạch vốn giao16. 

2.2.4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: được 

quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022 và Kế hoạch thực hiện thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-

2025 ; Xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao, xã 

NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định tạm ứng 100 tỷ đồng từ ngân sách 

tỉnh cho 10 huyện để thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022; 

tham mưu phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện 

chương trình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; lựa chọn, triển khai xây dựng 

31 mô hình phát triển sản xuất với tổng số vốn 18.950 triệu đồng. Tiến độ thực 

hiện các công trình hạ tầng tại 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 9 tháng 

đầu năm 2022: Đã có 121/121 công trình khởi công,  tiến độ trung bình đạt 55% 

khối lượng. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh: Số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 14,03 tiêu chí/xã.  

2.2.5. Một số nhiệm vụ, chương trình khác 

a) Công tác quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: được tăng 

cường triển khai thực hiện, cơ quan chuyên môn thực hiện lấy 318 mẫu nông sản 

kiểm tra ATTP, kết quả 08/268 mẫu test nhanh không đạt ATTP, 10/50 mẫu  

mẫu phân tích định lượng vượt ngưỡng giới hạn cho phép, chiếm tỷ lệ 5,77%. 

Đối với các mẫu không đạt cơ quan chuyên môn đã ra thông báo yêu cầu cơ sở 

khắc phục, thực hiện tái kiểm tra và xử lý theo quy định. Thực hiện cấp/cấp lại 

11 giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, thẩm định cấp 03 giấy xác nhận 

chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Thực hiện công tác hậu kiểm 10  cơ sở, đánh 

giá xếp loại định kỳ đợt 1 đối với 06 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông 

lâm thủy sản, kết quả 03 cơ sở xếp loại A, 02 cơ sở từ loại A xuống loại B, 01 

cơ sở tạm ngừng hoạt động.  

b) 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, vốn vay Ngân hàng 

thế giới (WB) tiếp tục hoàn thành khối lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ hoàn 

tất thủ tục, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

giám sát, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn đối với các xã phấn đấu 

                   
14 hệ thống trạm bơm điện bản chúc; Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ trường THPT Chu 

Văn An đến cầu 17/10....); Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng giai đoạnII vàIII, Kè Na Sầm...) 
15 Khối lượng thực hiện ít do dự án Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả đầu ra 

đã thực hiện cơ bản khối lượng trong năm 2021, Dự án Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp (HP3) đang thực 

hiện thẩm định dự án)  
16 Giá trị giải ngân thấp do dự án WB8 được kéo dài thời gian thực hiện dự án nên chưa giải ngân;các dự án 

thuộc chương trình nước sạch dựa trên kết quả đầu ra vốn WB chưa có tiền chuyển về chủ đầu tư, Dự án Hợp 

phần 3 đang trình thẩm định phê duyệt dự án nên chưa giải ngân . 
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về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022; hướng dẫn quản lý 

duy trì chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn đối với các xã đã về đích 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng 

nước HVS 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 96,7%. 

c) Phát triển kinh tế hợp tác: rà soát tình hình thực hiện tiêu chí số 13 tổ 

chức sản xuất; tiêu chí số 10 tổ chức sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất đối 

với các xã đăng ký về đích năm 2022 để định hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo theo quy định; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thành lập mới HTX 

nông nghiệp đảm bảo theo chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các huyện 

rà soát, lựa chọn xây dựng chuỗi sản xuất liên kết, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp năm 2022; theo dõi, hướng dẫn duy 

trì các chuỗi liên kết, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tham dự Chương 

trình “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” năm 2022 do Tổng hội Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức. 

d) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo  

Công tác thanh tra: tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, 2020, 2021 tại Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, hạt Kiểm lâm huyện Hữu Lũng. Duy trì 

tốt công tác tiếp công dân và không có công dân trực tiếp đến Sở gửi đơn khiếu 

nại, tố cáo; tính đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận 05 đơn: trong đó có 

03 đơn kiến nghị, phản ánh; 02 đơn tố cáo (có 01 đơn nặc danh không đủ điều 

kiện thụ lý). Kết quả giải quyết: Đối với 02 đơn tố cáo, tiến hành kiểm tra, xác 

minh đơn nặc danh báo cáo cấp trên theo đúng quy định; đối với đơn tố cáo còn 

lại sở đã ban hành quyết định thụ lý, đang tiến hành xem xét theo đúng quy 

định; Đối với 03 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã có 

Công văn giao đơn vị xem xét giải quyết các nội dung có liên quan theo đúng 

quy định của định của pháp luật. 

e) Công tác tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng 

Triển khai tốt công tác bổ nhiệm, điều động, chuyển công tác, bổ nhiệm 

vào ngạch và xếp lương; Quyết định giao biên chế, số lượng người làm việc, chỉ 

tiêu hợp động lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của chính phủ đối với 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; xây dựng Kế hoạch biên chế, số lượng người 

làm việc và hợp động lao động 68 năm 2023; thực hiện công tác quy hoạch các 

chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 (2026-2031) và rà soát 

bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) năm 2022; tổ chức kỳ tuyển dụng 

viên chức năm 2022 đảm bảo theo đúng các quy định; cử 36 công chức, viên 

chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện tốt công tác thi đua, khen 

thưởng với khối thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh; Khối thi đua các 

Sở Nông nghiệp các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ và khối thi đua các Phòng, 

ban, đơn vị thuộc Sở.  

f) Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả tham 

mưu thực hiện nhiệm vụ: Sở đã thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch và đã tổ chức 

kiểm tra được 03 đơn vị trực thuộc về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành 
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chính. Qua kiểm tra nhìn chung lãnh đạo, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động  một số đơn vị nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các 

chương trình, kế hoạch ngay từ khi được giao nhiệm vụ. Triển khai hiệu quả 

quản lý văn bản điện tử, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT; Kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ được giao theo dõi xử lý có thời hạn trên Hệ thống VNPT-iOffice (từ 

ngày 01/01/2022 đến 14/8/2022): tổng số nhiệm vụ được giao 108 nhiệm vụ, 

trong đó đã hoàn thành 97 nhiệm vụ đúng thời hạn, còn 11 nhiệm vụ đang thực 

hiện trong hạn giao, không có nhiệm vụ quá hạn. Sở đã chỉ đạo quyết liệt việc 

thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong 9 tháng đầu 

năm 2022 đã thực hiện đúng, trước hạn 100% đối với quy trình xử lý, giải quyết 

các hồ sơ TTHC, không làm chậm, trễ hạn, quá hạn hồ sơ TTHC; triển khai rà 

soát, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải 

quyết đối với 03 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

 3. Đánh giá chung 

 3.1. Những mặt được 

Công tác chỉ đạo của ngành có sự chủ động, tích cực hơn, chất lượng 

tham mưu triển khai các nhiệm vụ có chuyển biến tích cực; Kịp thời ban hành 

Hướng dẫn, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

nông nghiệp, nông thôn năm 2022 đến các đơn vị để tổ chức thực hiện theo 

đúng kế hoạch.  

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

được các cấp, các ngành tích cực chỉ đạo, tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh 

ngay từ những ngày đầu năm;  tiến độ sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2022 cơ 

bản đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng 

diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế; công tác cấp mã số vùng trồng được 

tập trung thực hiện, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sản phẩm thạch đen sang 

Trung Quốc; Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, công tác 

thú y được quan tâm, tăng cường triển khai thực hiện. Công tác vật tư, giống cây 

trồng được cung ứng đầy đủ, giá cả ổn định đáp ứng được nhu cầu của người 

dân. Công tác khuyến nông, phát triển nông thôn, thủy sản, thủy lợi đảm bảo yêu 

cầu cho phục vụ sản xuất và yêu cầu kế hoạch đặt ra. Công tác quản lý chất lượng, 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác quản lý, bảo vệ phát triển tài 

nguyên rừng được tăng cường, số lượng các vụ cháy rừng giảm mạnh.  

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời; có sự phối 

hợp kịp thời của các cấp các ngành trong quá trình kiểm tra, giám sát thực hiện; 

được sự đồng tình của người dân trên địa bàn; các đơn vị, địa phương đã có tính 

chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình.  

 3.2. Khó khăn, hạn chế 

- Sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của thiên tai (đầu vụ mưa ít, trận mưa ngày 9-15/5/2022 gây ngập úng, rét 

đậm rét hại đầu tháng 2 gây chết gia súc, gia cầm). 
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- Giá các loại vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao gây khó 

khăn cho sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, tình hình xuất nhập khẩu gặp nhiều khó 

khăn, một số nông sản gặp khó khăn trong tiêu thụ (Thạch đen).  

- Đến đầu tháng 6/2022 các chương trình mục tiêu quốc gia mới được 

Trung ương giao kế hoạch vốn, do đó một số dự án chưa được triển khai ảnh 

hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

-  Một số nội dung cụ thể của các Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay 

Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể, gây khó khắn trong quá trình triển khai thực 

hiện. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2022 

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo 

Tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh xem xét các nội dung nhiệm vụ được 

giao tại Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022 tại số 58/CTr-UBND 

ngày 31/12/202117; 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, hiệu quả. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phối hợp chặt chẽ với UBND các 

huyện, Thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 

kế hoạch UBND tỉnh giao thực hiện tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 

25/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022 và các chỉ tiêu Kế 

hoạch về triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022. Phấn đấu hoàn thành và hoàn 

thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

Các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, bám sát 

cơ sở, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở điều hành, xử lý kịp thời những vấn 

đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; Chỉ đạo các đơn vị tổ 

chức tổng kết đánh giá kết quả phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 

2022. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

2.1. Sản xuất nông nghiệp 

a) Sản xuất lĩnh vực trồng trọt 

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương tăng cường việc chăm sóc, 

thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa, hè thu để đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế 

                   

17 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực 

hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp và giao quản lý, khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định UBND tỉnh quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã NTM, nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh; dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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hoạch đề ra; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất 

vụ Đông Xuân 2022-2023 theo hướng mở rộng diện tích, đa dạng hoá cơ cấu các 

loại cây trồng, trong đó chú trọng phát triển các loại cây trồng chủ lực của tỉnh 

và địa phương để tạo sản phẩm hàng hoá, nâng cao thu nhập và giá trị sản xuất. 

Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo; nắm chắc diễn 

biến phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại chủ yếu trên các loại cây trồng; 

chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao ứng dụng 

khoa học vào sản xuất tập trung gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ theo chuỗi 

giá trị các sản phẩm chủ lực của từng địa phương, đổi mới nội dung phương 

thức hoạt động khuyến nông; tập trung triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ sản 

xuất được UBND tỉnh lựa chọn chỉ đạo. Đẩy mạnh phối hợp tích cực với các sở 

ngành, UBND các huyện trong việc tìm kiếm thị trường trong nước.  

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng các loại 

vật tư phục vụ cho sản xuất như kiểm soát chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, 

phân bón, thuốc Bảo vệ Thực vật, thuốc Thú y, Vệ sinh an toàn thực phẩm... 

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp 

trên địa bàn. 

 b) Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản 

Chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi: duy trì và phát triển đàn gia cầm, 

tiếp tục 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; tiếp tục phát triển chăn nuôi các loài đặc sản có giá trị kinh tế cao, có 

thị trường tiêu thụ tốt như: Dê, Ngựa bạch, Ong, gà sáu ngón, lợn hương… 

 Tăng cường công tác thú y, điều tra phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh quyết 

liệt kịp thời, đặc biệt quan tâm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh không để 

bùng phát thành dịch trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiêm phòng để đạt trên 

80% số lượng gia súc, gia cầm được tiêm phòng; Duy trì vệ sinh, tiêu độc khử 

trùng ở các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao như các chợ có buôn bán gia 

súc, gia cầm, các cơ sở giết mổ, các cơ sở chăn nuôi. Phối hợp với các ngành chức 

năng tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm 

soát giết mổ nhằm hoàn thành chỉ tiêu, quản lý ấn chỉ đúng quy định Nhà nước, 

ngăn chặn việc nhập lậu và buôn bán các loại động vật, sản phẩm động vật 

không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y vận chuyển vào địa bàn. Tiếp tục rà 

soát, bổ sung kế hoạch cung ứng vắc xin, vật tư thú y bảo đảm cho công tác 

phòng chống dịch bệnh. Tổ chức 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. Hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng chống đói, 

rét cho đàn vật nuôi. 

  Nuôi trồng thủy sản: tiếp tục triển khai xây dựng mô hình nuôi cá lồng; 

hướng dẫn khuyến cáo người sản xuất chủ động công tác phòng, trị bệnh trên 

động vật thủy sản. 
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2.2. Lâm nghiệp - hoạt động kiểm lâm 

Tăng cường chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích 

rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác; khuyến khích đầu tư công 

nghệ chế biến, khai thác tận thu các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ đặc biệt nhựa 

thông, hoa hồi để nâng giá trị ngành lâm nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa nghề 

rừng, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân và các thành phần kinh tế tham 

gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phát huy khai thác tiềm năng lâm sản 

ngoài gỗ, phát triển dược liệu dưới tán rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát thực 

hiện chuỗi hành trình về quản lý giống, chất lượng giống cây trồng; tiếp tục tập 

trung triển khai Kế hoạch tổng thể về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 

2021-2030; triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương Thực 

hiện cải tạo rừng tự nhiên không có khả năng phục hổi theo Nghị quyết HĐND 

tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đồi rừng; Tập trung chỉ đạo đôn đốc, 

hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 “Phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu 

nhập cho người dân” thuộc dự án 3 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi. 

 Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng; 

Triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng và phòng 

trừ sâu bệnh hại rừng.  

2.3. Thuỷ lợi, xây dựng cơ bản và công tác phòng chống thiên tai 

Đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi  

nhằm đảm bảo phục vụ nước tưới cho các loại cây trồng nông nghiệp, phát triển 

thuỷ sản và các mục đích khác nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình 

thủy lợi; Chủ động đối phó với hạn hán có thể xảy ra. Đảm bảo an toàn hồ chứa 

cho mùa mưa bão năm 2022, tích nước phục vụ cho sản xuất vụ Đông – Xuân 

2022-2023. 

Về xây dựng cơ bản: đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình 

đã được ghi kế hoạch vốn năm 2022; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra 

chất lượng công trình đang thi công và nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các 

dự án hoàn thành, bàn giao trong Quý IV năm 2022. 

Công tác phòng chống thiên tai: Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi tình 

hình thời tiết, mưa lũ để có phương án cảnh báo kịp thời, tổ chức kiểm tra tình 

hình khi có mưa lũ thiên tai  xảy ra trên địa bản tỉnh; Thường xuyên phối hợp 

với các đơn vị quản lý khai thác tổ chức kiểm tra các công trình thủy lợi trong 

mùa mưa bão; tổ chức đoàn thanh tra về công tác phòng chống thiên tai trên địa 

bàn các huyện, thành phố. 

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

Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, xác định rõ 

mục tiêu, nguồn lực, giải pháp và tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao để đạt 

được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Chỉ đạo các xã, thôn đăng ký phấn đấu đạt 
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chuẩn NTM trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 (xã NTM, xã NTM nâng 

cao, xã NTM kiểu mẫu) rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí; xây dựng kế 

hoạch, phương án, lộ trình cụ thể để củng cố các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các 

tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành đạt yêu cầu, kế hoạch. Tập trung chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, các mô hình phát triển sản 

xuất thực hiện trong xây dựng NTM, đảm bảo hoàn thành và xét công nhận tiêu 

chí trong năm 2022; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách báo đảm tiến độ 

hoàn thành theo kế hoạch. Tiếp tục xây dựng, phát động Phong trào thi đua 

“Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -

2025”. Thực hiện quy trình thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao năm 2022.  

2.5. Triển khai thực hiện các Chương trình, nhiệm vụ khác 

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Đôn đốc các huyện, thành phố hoàn 

thiện hồ sơ phân hạng sản phẩm OCOP để trình Hội đồng cấp tỉnh đánh giá 

phân hạng sản phẩm năm 2022. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo kế hoạch. 

- Công tác Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản: Tiếp tục thực 

hiện xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Giám sát lấy mẫu rau, củ, quả, 

thịt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện ATTP và 

các chợ đầu mối; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra vệ sinh ATTP 

trong các dịp lễ tết như tết Trung thu, tết Nguyên đán;... 

- Chương trình nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn: đôn đốc các 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mở rộng 

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay của Ngân hàng 

thế giới, phấn đấu đến hết năm 2022 đạt 1.300 đấu nối; Tăng cường công tác 

tuyên truyền nhân dân bảo vệ, giữ vệ sinh nguồn nước, sử dụng công trình hiệu 

quả, thực hiện vệ sinh môi trường; chống ô nghiễm nguồn nước; tổ chức lấy mẫu 

xét nghiệm nước tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2022. 

- Lĩnh vực Phát triển kinh tế hợp tác: tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ 

05 Chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp; 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. 

- Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương: Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính; tiếp tục tổ 

chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc Sở; nâng 

cao năng lực trình độ ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ 

công chức, viên chức trong toàn ngành, đảm bảo thực hiện có hiệu quả cao theo 

chức năng nhiệm vụ được giao. 
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- Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân: Duy trì tốt công tác tiếp dân 

đúng quy định của pháp luật; xác minh, xem xét giải quyết dứt điểm những đơn 

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Sở; đối với những đơn khiếu nại không 

thuộc thẩm quyền thì chuyển trả, hướng dẫn đến nơi đúng thẩm quyền giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ - Thi đua khen thưởng: 

Tiếp tục tham mưu kiện toàn công tác tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc; Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và 

người lao động trong toàn ngành; Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức và công tác thi đua khen thưởng năm 2022. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu 

năm, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT; 

- Vụ Kế hoạch-Bộ NN&PTNT; (B/c) 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Lý Việt Hưng 
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