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Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực 

hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; 

lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất 

lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; về các 

dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định 

của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh với 29 nhiệm vụ. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm 06 phòng tham mưu 

chuyên môn nghiệp vụ và 12 đơn vị trực thuộc Sở. 

Hiện nay Trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn ở địa 

chỉ số 118 đường Ba Sơn, Thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, từ trục 

đường chính vào trụ sở làm việc khoảng 01 km, bề mặt đường bê tông 3,5m rất 

nhỏ hẹp vì vậy thường xuyên bị ách tắc, gây rất nhiều khó khăn trong công tác 

đi lại. 

Hơn nữa trụ Sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT hiện đang bố trí 

các phòng làm việc cho Ban Giám đốc và 06 phòng chuyên môn (với tổng số 38 

công chức và 5 hợp đồng  lao động 68), đồng thời có 03 đơn vị trực thuộc Sở là 

Chi cục Phát triển nông thôn; Chi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy 

sản; Hội làm vườn, làm việc tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT. Do vậy 

diện tích phòng làm việc không đủ, bố trí cán bộ công chức còn ngồi xen ghép 

đông, đặc biệt một số đơn vị chưa đáp ứng được phòng làm việc phục vụ công 

tác chuyên môn. Ngoài các đơn vị trên còn có Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT đơn vị trực thuộc Sở hiện nay đang 

được bố trí 05 phòng  làm việc tại khu Liên Cơ, số phòng làm việc ít, biên chế 

đông vì vậy khó khăn trong công tác tham mưu nhiệm vụ. 

Sở Nông nghiệp và PTNT được biết hiện nay Kho Bạc Nhà nước tỉnh 

đang được đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Khu Tái định cư Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn. Để đảm bảo trụ sở làm việc cho Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn 

vị trực thuộc Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, Sở Nông nghiệp và 



PTNT xin kính đề xuất với UBND tỉnh xem xét, sau khi Kho bạc Nhà nước tỉnh 

chuyển đến trụ sở mới sẽ giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận trụ sở cũ 

của Kho bạc Nhà nước tỉnh để quản lý sử dụng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh quan 

tâm, xem xét chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC 

- Lưu: VT. 
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