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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Ngày 12/9/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 
trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình, kết quả 
thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019, kế hoạch triển khai công tác 
thời gian tới và công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: 
Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 
Giao thông vận tải, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh và UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. Về 
phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các đồng chí lãnh đạo Sở, Thủ 
trưởng các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo 
cáo; ý kiến tham gia, thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Lạng Sơn là tỉnh miền núi, diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 70% 
diện tích tự nhiên, 80% dân số sống ở nông thôn, do đó nông nghiệp, nông thôn 
có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo 
đảm an ninh, ổn định chính trị xã hội. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu cho 
UBND tỉnh chỉ đạo phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt 
được nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2019, về cơ bản các chỉ 
tiêu kế hoạch, nhiệm vụ UBND tỉnh giao được Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ thời gian, đạt kế hoạch đề ra. 
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập 
trung chỉ đạo, kết quả ngày một rõ nét hơn, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch 
tăng diện tích cây có giá trị kinh tế; sản xuất hàng hóa được quan tâm hơn, các 
vùng sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, mối liên kết giữa sản xuất với tiêu 
thụ được hình thành ngày một rõ nét hơn. Chương trình xây dựng nông thôn 
mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, kết quả đạt được khá toàn diện, 
12 xã điểm năm 2019 có khả năng cao sẽ về đích theo kế hoạch, 05 xã đặc biệt 
khó khăn tỉnh lựa chọn chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 cơ bản 
bảo đảm tiến độ đề ra; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư 
kiểu mẫu được quan tâm triển khai thực hiện. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá 
cao sự nỗ lực cỗ gắng, tinh thần đoàn kết, chủ động của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn thời gian qua. 



 2

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 
công tác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn một số hạn chế cần khắc 
phục, đó là: Công tác tham mưu tuy bảo đảm về thời gian, nhưng chất lượng 
còn hạn chế, lúng túng trong tham mưu một số nội dung mới, khó; trong chỉ đạo 
của lãnh đạo Sở, lãnh đạo một số đơn vị đôi khi còn thiếu cương quyết, quyết liệt, 
thiếu kiểm tra, đôn đốc; triển khai Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
chưa thực sự đạt kết quả như mong muốn, chưa tạo được bước đột phá trong phát 
triển nông nghiệp của tỉnh; tiềm năng, lợi thế về kinh tế đồi rừng của tỉnh chưa 
được phát huy, khai thác mang lại hiệu quả tương xứng; mô hình phát triển sản 
xuất nhỏ lẻ, thiếu sức lan tỏa; việc ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình sản 
xuất mới vào sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp còn ít; giá 
trị gia tăng trong ngành nông nghiệp chưa cao; dịch bệnh trong nông nghiệp diễn 
biến phức tạp, hiệu quả phòng, chống chưa cao, một số dịch bệnh xảy ra gây thiệt 
hại lớn…Chương trình xây dựng nông thôn mới về cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch 
của Trung ương giao, tuy nhiên còn chậm, tụt lùi so với một số tỉnh trong khu vực 
có cùng điều kiện. Vai trò của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan 
thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa rõ nét, phụ thuộc nhiều 
vào Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh (cần xác 
định rõ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh là cơ 
quan tham mưu giúp việc của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 
tỉnh, không phải là bộ phận chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn). Công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng 
nông thôn mới của tỉnh còn thiếu chủ động, chậm thời gian theo kế hoạch đề ra. 

3. Để đạt mục tiêu kế hoạch, cũng như mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh yêu 
cầu tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: 

a) Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Kết luận số 234-TB/TU ngày 
24/8/2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ngày 07/8/2018 để triển khai thực hiện nhằm tạo ra được sự 
chuyển biến sâu sắc, bước đi nhanh và bền vững trong phát triển nông nghiệp, 
nông thôn của tỉnh. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn theo từng mảng lĩnh vực phụ trách tập trung trí tuệ, đầu tư thời gian 
nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện thành công một vài nhiệm vụ cụ thể 
mang tính đột phá trong trong lĩnh vực phụ trách, tạo động lực thúc đẩy ngành 
nông nghiệp phát triển, cụ thể như: 

- Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở nghiên cứu, chỉ đạo triển khai thực 
hiện thành công Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo chuyển 
biến thực sự trên địa bàn tỉnh, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, mang thương 
hiệu Lạng Sơn trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần khai thác hiệu quả 
tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, đẩy mạnh phát triển hàng hóa nông 
nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. 
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- Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp nghiên cứu, chỉ 
đạo triển khai thành công Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2020 – 2030, trong đó làm chuyển biến rõ nét việc thay đổi cơ cấu cây 
trồng lâm nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao, bền vững; đẩy mạnh chế biến 
lâm sản để có sản phẩm chế biến sâu mang lại giá trị kinh tế cao; trồng cây dược 
liệu dưới tán rừng, tạo vùng sản xuất quy mô khá kết hợp chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm. 

- Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực thủy lợi nghiên cứu, chỉ 
đạo triển khai các nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ thời gian dự án Hồ 
chứa nước Bản Lải (hợp phần của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm 
chủ đầu tư); tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để triển khai tiếp các đoạn còn dở dang 
thuộc dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng (đoạn bờ phải từ cầu Đông Kinh đến đối 
diện khách sạn Đông Kinh, đoạn phía hạ lưu cầu Kỳ Cùng đến khu vực Bệnh viện 
đa khoa tỉnh); các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khác. 

b) Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nội dung, 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được UBND tỉnh giao tại Quyết định 235/QĐ-
UBND ngày 30/01/2019, trong đó quan tâm đẩy nhanh tiến độ tham mưu, trình 
phê duyệt và triển khai các Đề án: Rà soát điều chỉnh ranh giới 03 loại rừng, 
Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2020 – 2030; Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...  

c) Quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ, Đảng ủy, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; chăm lo 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Thường xuyên 
quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là công tác quản 
lý cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tránh để xảy ra 
tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật như trong thời gian qua. 

d) Làm tốt công tác phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố trong chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; phát huy 
tốt vai trò cơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới trong 
điều phối nhiệm vụ Chương trình, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá, 
hoàn thiện hồ sơ xét, thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 
vườn mẫu... 

đ) Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều 
phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục phối hợp các cơ quan, 
đơn vị chuẩn bị hoàn thành các nội dung công việc theo Kế hoạch số 150/KH-
UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh; báo cáo tổng thể kết quả chuẩn bị tổ 
chức Hội nghị với lãnh đạo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2019. Thống nhất sẽ tổ 
chức Hội nghị tổng kết sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, hoàn thành trước 
ngày 05/10/2019. 
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4. Về các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp xem xét, giải quyết các 
kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, báo cáo đề xuất UBND tỉnh 
những nội dung vượt quá thẩm quyền. Sở Nội vụ cần phối hợp, hướng dẫn Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy theo chủ 
trương chung để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đối với các kiến nghị về đầu 
tư trụ sở cơ quan, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, từ nay 
đến cuối năm 2019 tỉnh sẽ không xem xét giải quyết để tập trung nguồn lực cho 
xây dựng nông thôn mới, chỉ ưu tiên giải quyết những nhu cầu thật sự cấp bách. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát, phối hợp với Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét việc đầu tư 
xây dựng, mua sắm tài sản trong năm 2020 và trong Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: NN&PTNT, NV, TC, KHĐT, 
TN&MT, CT, GTVT; 
- Hội Nông dân, Liên minh HTX; 
- Công an tỉnh;  
- VPĐP Chương trình XD NTM tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng CM, THCB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ).

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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