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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 và
triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
_______________________

Thực hiện Công văn số 358/BKHĐT-TH ngày 18/01/2018 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 và
triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2018 của Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 138/NQ-CP, NGHỊ
QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1. Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2018
Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về
thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội và và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018; UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với
các huyện, thành phố để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ
đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2018; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và
sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cụ thể hóa phương châm hành động của
Chính phủ năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”,
UBND tỉnh đã ban hành Chị thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2018 về triển khai
một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;
Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp;
Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về những 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 2018; đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tập trung chỉ đạo, điều hành; giao trách nhiệm
cho từng sở, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện với
mục tiêu phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 18 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 đã đề ra tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về những 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 2018. Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ
đạo, điều hành trong năm 2018 của 32 sở, ban, ngành tỉnh; xây dựng kế hoạch

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2018 theo Nghị quyết của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
2. Tình hình tổ chức điều hành, chấp hành và triển khai kế hoạch đầu
tư công năm 2018
Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Quyết định số
2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; các Quyết định của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư: số 1854/QĐ-BKHĐT, số 1972/QĐ-BKHĐT về giao chi tiết kế hoạch
đầu tư vốn ngân sách nhà nước, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm
2018 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI; UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ
đạo, tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018, đã ban hành các Quyết
định giao chi tiết, thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018
đến các chủ đầu tư để triển khai thực hiện1. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo,
cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2018; thành lập Đoàn
kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2018.
(Chi tiết tại Biểu 1, biểu 2 gửi kèm theo Báo cáo này)
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 1 NĂM 2018

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ
Trong tháng 1, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các
Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu năm 2017; tổ chức tốt việc kiểm
điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017; tổng kết công
tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; chỉ đạo tập trung triển khai thực
hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm các Nghị quyết của Chính
phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh
về những 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 2018.
Chỉ đạo cấp, các ngành tổ chức thực hiện các Chỉ thị về triển khai một số
nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tăng
cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ
người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn
giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; chuẩn bị chu đáo các điều
kiện tổ chức đón Tết Nguyên đán cổ truyền và các lễ hội Xuân trên địa bàn tỉnh
đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; tạo không khí phấn khởi trong
toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và
nhân dân các dân tộc bước sang một năm mới quyết tâm thi đua thực hiện thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối
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Quyết định 2389/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về việc thay đổi đầu tư
dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày
23/01/2018 về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền
vững năm 2018.
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ngoại năm 2018 đã đề ra.
2. Về phát triển kinh tế
a) Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Trong tháng đầu năm, thời tiết rét đậm, rét hại dài ngày trên diện rộng đã
tác động mạnh tới đời sống, sản xuất của người dân; UBND tỉnh đã kịp thời chỉ
đạo các cấp, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai kịp thời
các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại, do đó tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân đạt được một số kết quả, cụ thể: Tổ chức cung ứng đầy đủ giống cây
trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tổng diện tích gieo trồng ước
đạt 2.925 ha cây trồng2; hiện nay người dân đang tiếp tục làm đất, gieo trồng các
loại cây trồng vụ xuân và khẩn trương thu hoạch một số cây trồng vụ Đông.
Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn cơ bản phát triển ổn định3. Trong tháng, trên địa
bàn tỉnh các huyện Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập xẩy ra dịch lở mồm, long
móng, số lượng gia súc mắc bệnh 78 con. Nguyên nhân phát bệnh là do đàn bò
của quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingruop hỗ trợ cho các hộ dân mắc bệnh lở
mồm long móng, sau đó lây sang đàn gia súc của địa phương; UBND tỉnh đã chỉ
đạo chủ động xử lý kịp thời, đến nay dịch bệnh đã được khống chế, không phát
sinh gia súc mắc bệnh mới.
Tích cực thực hiện công tác gieo ươm cây giống, chuẩn bị hiện trường
trồng rừng và các điều kiện cần thiết phục vụ ra quân trồng cây đầu xuân năm
2018. Công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn tình trạng khai
thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép được tăng cường4.
Tổ chức trao bằng công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong
năm 2017; chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới năm
2018; tổ chức phân bổ nguồn vốn cho các xã phấn đấu về đích xây dựng nông
thôn mới để tập trung triển khai thực hiện ngày từ những tháng đầu năm; đẩy
nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mô hình
sản xuất; rà soát, để chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã
đạt chuẩn nông thôn mới; lựa chọn để chỉ đạo điểm xây dựng khu dân cư, xã
nông thôn kiểu mẫu trong năm 2018.
b) Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và tăng nhẹ so với cùng kỳ; chỉ số sản
xuất công nghiệp tháng 01 tăng 5,1% so với cùng kỳ, trong đó ngành công
nghiệp khai thác tăng 33,6%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,92%;
ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 25,92%; ngành cung cấp nước,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 9,84%. Các sản phẩm công nghiệp chủ
yếu của địa phương tăng khá so với cùng kỳ: Điện sản xuất ước đạt 60 triệu
2

Trong đó: 1.807 ha rau; 718 ha khoai tây, 120 ha thuốc lá; 97 ha ngô và 150 ha ớt.
Tổng đàn trâu, bò có khoảng 150,2 nghìn con; gia cầm hơn 4 triệu con; đàn lợn 288,8 nghìn con.
4
Chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện kiểm tra, truy quét 03 cuộc. Phối hợp với UBND các xã tiến hành
kiểm tra, tuần rừng 30 cuộc; Kiểm tra 116/153 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản và 10/49 cơ sở gây nuôi động
vật hoang dã trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả không có cơ sở nào vi phạm. Lập biên bản 11 vụ, xử lý vi phạm hành
chính 13 vụ, tịch thu 6,412 m3 gỗ các loại và 2.550 kg lâm sản ngoài gỗ. Thu nộp ngân sách 110 triệu đồng.
3
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Kwh, tăng 1,9%, bằng 7,7% kế hoạch; điện thương phẩm đạt 50 triệu Kwh, tăng
9,7%, bằng 7,6 kế hoạch; than sạch đạt 45 nghìn tấn, tăng 16,2 %, đạt 8,3% kế
hoạch, Xi măng đạt 90 nghìn tấn, tăng 62%, đạt 9,6% kế hoạch…
Rà soát các điều kiện để thành lập Cụm công nghiệp địa phương số 2; tổ
chức thẩm định để lựa chọn hình thức đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hợp
Thành 1; Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành.
c) Thương mại, dịch vụ
Thị trường nội địa tiếp tục phát triển, hàng hóa phong phú, các yếu tố thị
trường phát triển sôi động do nhu cầu của người dân và doanh nghiệp chuẩn bị
hàng hóa, thực phẩm phục vụ tết Nguyên đán Mậu Tuấn; giá cả các mặt hàng
thiết yếu cơ bản ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến; đã chỉ định 04
doanh nghiệp tham gia bình ổn giá, với tổng giá trị tạm ứng là 28 tỷ đồng. Tổng
mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ.
Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động và tăng khá so với cùng kỳ; tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu 330 triệu USD5, đạt 6,8% kế hoạch, tăng 39,2% so với
cùng kỳ.
Dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá, tổng lượng khách du lịch đạt 255 nghìn
lượt, tăng 15%6 so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 98 tỷ, tăng 8,9% so với cùng
ký. Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa ổn định, thông suốt, an toàn. Dịch
vụ bưu chính, viễn thông được cải thiện, nâng cao về chất lương.
d) Đầu tư xây dựng, phát triển doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư
Trong tháng, các chủ đầu tư tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục nghiệm
thu, giải ngân thanh toán kế hoạch vốn năm 2017; tổng giá trị giải ngân lũy kế
đến hết tháng 01/2018 đạt 2.036,5 tỷ đồng, đạt 87,1% kế hoạch. Hoàn thành
công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; phê duyệt
phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2017, để kịp thời giải
ngân hoàn thành các nguồn vốn cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành.
Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng, thi công các công trình, nhất là các dự án trọng điểm, như: Dự án Cầu Kỳ
Cùng, Khu dân cư và tái định cư Nam Thành phố, Bệnh viện Đa khoa 700
giường,...; cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn (đoạn Hữu Lũng - Chi Lăng). Kết quả thực hiện các nguồn vốn ngân
sách nhà nước trong tháng ước đạt 42,2 tỷ đồng, đạt 1,42% kế hoạch. Hoàn
thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư 02 dự án PPP đã được phê duyệt báo cáo
nghiên cứu khả thi7; lựa chọn 8 danh mục dự án trọng điểm năm 2018 để tập
trung chỉ đạo.
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Trong đó xuất khẩu 210 triệu USD, tăng 41,9%, đạt 8,1% kế hoạch; nhập khẩu 120 triệu USD, tăng
34,8%, đạt 5,3% kế hoạch.
6
Trong đó khách quốc tế 24,2 nghìn lượt, khách trong nước 226,3 nghìn lượt.
7
Dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Hạ tầng khu dân cư Hữu Khánh, huyện Lộc
Bình.
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Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho 58 doanh nghiệp, tổng
số vốn đăng ký trên 365 tỷ đồng, đăng ký mới 08 chi nhánh, văn phòng đại diện
đăng ký hoạt động; có 25 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 05 doanh nghiệp
giải thể. Hoàn thành quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.478 tỷ đồng; chỉ đạo đẩy
nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu Trung chuyển hàng hóa8; quyết định chủ
trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc khu kinh tế cửa khẩu
Đồng Đăng - Lạng Sơn; thẩm định chủ trương đầu tư dự án dự án Khu đô thị
mới Mai Pha.
đ) Thu, chi ngân sách
Công tác quản lý ngân sách được tập trung chỉ đạo tích cực; đã kịp thời
kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo thu
ngân sách của tỉnh và các đơn vị chức năng. Tích cực đôn đốc doanh nghiệp và
hộ kinh doanh nộp lệ phí môn bài và triển khai thu thuế đối với thương nhân
xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 01
là 353 tỷ đồng, đạt 5,6% dự toán, giảm 6,3% so với cùng kỳ9. Tổng chi ngân
sách địa phương là 752,2 tỷ đồng, đạt 7,5% dự toán, tăng 4,1% so với cùng kỳ10.
e) Công tác quản lý tài nguyên và môi trường
Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho 09 huyện.
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; kiểm tra, xử lý nghiêm
các trường hợp khai thác và sử dụng đất san lấp trái phép. Thẩm định và cấp
giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho 02 doanh nghiệp; cấp 07 Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức; 429 Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Chỉ đạo sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018. Tổ chức cuộc thi Khoa học
kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh THPT năm học 2017 - 2018; phối hợp tổ
chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm 2018 tại
Lạng Sơn; thi chọn học sinh giỏi trên máy tính cầm tay lớp 9, 12 cấp tỉnh. Quyết
định công nhận lại 03 trường đạt chuẩn quốc gia.
Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các huyện, thành
phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao tuyên
truyền phục vụ các Lễ hội trong dịp Tết như: Lễ hội hoa đào Xứ Lạng; Tuần
Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ II gắn với Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ
thành phố Lạng Sơn Xuân Mậu Tuất - năm 2018.
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Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa (của Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty Cổ
phần Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC), tổng vốn đầu tư 3.299 tỷ đồng đang thực hiện thiết kế bản vẽ thi công;
hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án (điều chỉnh tên nhà đầu tư).
9
Trong đó: Thu nội địa 203 tỷ đồng, đạt 9,2% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ; thu hải quan 150 tỷ đồng,
đạt 3,7% dự toán, giảm 21,8% so với cùng kỳ.
10
Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 627,2 tỷ đồng, đạt 8,0% dự toán, tăng 2,0%; chi chương trình
mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ khác 125 tỷ đồng, đạt 5,6% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ.
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Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, y tế dự phòng; phòng chống
dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Đôn đốc các cơ sở
khám, chữa bệnh công lập, xây dựng kế hoạch bảo đảm trực cấp cứu 24/24 giờ,
tiếp nhận và xử lý tốt những trường hợp cấp cứu đặc biệt trong dịp tết Nguyên
Đán. Trong tháng đã tổ chức khám 93,6 nghìn lượt người; điều trị nội trú 10,2
nghìn lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú 8,6 nghìn lượt bệnh nhân.
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được quan
tâm thực hiện, đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 260 lao động. Tích cực triển
khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có
công nhân dịp Tết; đã trợ cấp cho 122 thân nhân người có công. Đề xuất cấp 554
tấn gạo chuẩn bị cho cứu đói giáp hạt đợt 1 năm 2018.
4. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Trong tháng đã thực hiện và kết thúc 29/39 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát
hiện sai phạm 90,3 triệu đồng, kiến nghị và thu hồi 38,9 triệu đồng; xử phạt vi
phạm hành chính trên các lĩnh vực 184 triệu đồng. Tiếp 162 lượt công dân; tiếp
nhận 15 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết được 12 đơn thuộc thẩm quyền.
Tiến hành và kết thúc 3/3 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng.
Tập trung nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước. Phê duyệt, triển khai thực
hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, đã thực hiện cơ bản xong phương án sáp nhập các các phòng
chuyên môn, các chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Sở11. Tiếp tục
triển khai thực hiện Đề án Tinh giản biên chế theo lộ trình; rà soát, sắp xếp lại
các thôn, khối phố theo kế hoạch.
5. Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại
Tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai
công tác năm 2018; thực hiện công tác tuyển quân năm 2018 theo kế hoạch.
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các loại
tội phạm; trong tháng xảy ra 42 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; đã điều
tra làm rõ 45 vụ, 135 đối tượng (05 vụ xảy ra từ trước); triệt phá 29 ổ, nhóm tội
phạm, bắt 119 đối tượng. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công
trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc12. Trong
tháng xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người, 03 người bị thương
(giảm 01 vụ, 01 người chết, 04 người bị thương so với tháng trước); Quyết định
cấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hòa nhập cộng đồng cho người
chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.
11
Đạt được mục tiêu của Đề án là sẽ giảm 07 phòng chuyên môn cấp Sở; giảm 12 đơn vị sự nghiệp trực
thuộc cấp sở; giảm 01 Chi cục; giảm 01 đơn vị sự nghiệp thuộc UBNd tỉnh; giảm 70 phòng thuộc Chi cục,
DVCSCL cấp Sở; giảm 33 Trạm thuộc Chi cục, Trung tâm trực thuộc Sở; giảm 16 phòng đa khoa khu vực trực
thuộc Sở Y tế.
12
Phát hiện, bắt 41 vụ, 62 đối trượng, thu giữ 12,28 gam heroin, 1.344,1 gam ma túy tổng hợp, 4.840 viên
ma túy tổng hợp, 126,699 gam cần sa và 1,5 tỷ đồng (tăng 17 vụ, 29 đối tượng so với tháng trước.
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Chuẩn bị chu đáo các nội dung cho Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm
2018 và hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh biên giới Việt
Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; các nội dung để
phục vụ cho chuyến thăm của Hội đồng doanh nghiệp Australia - Việt Nam
(AVBC) đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ mở rộng hợp tác giữa tỉnh với tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2 NĂM 2018

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu quả từ những ngày đầu,
tháng đầu năm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về
những 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 2018; các Nghị quyết
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018.
Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường
kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người
dân và doanh nghiệp và Chi thị về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước,
trong và sau tết Nguyên đán 2018; cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ
hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân. Chuẩn bị
và thực hiện tốt công tác ra quân đầu xuân gắn với chương trình xây dựng nông
thôn mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện 3 dự án hỗ
trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm
chất lượng các loại giống, cây trồng và vật tư nông nghiệp. Thường xuyên kiểm
tra các công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Chủ động các
phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, chống đói rét cho xây
trồng và vật nuôi . Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác trồng rừng, tăng
cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức có
kết quả “Tết trồng cây” và ra quân đầu xuân năm 2018. Ban hành Kế hoạch thực
hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; lựa chọn, xây dựng từ 1 2 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 1 - 2 xã nông thôn kiểu mẫu của tỉnh tại các
xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
3. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu,
thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn
giá cả, kiểm soát chặt chẽ thị trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh
phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kiểm tra nhà nước
về chất lượng, hàng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuẩn bị tốt các nội
dung tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân năm 2018; triển khai
xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vị ranh giới Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
- Lạng Sơn.
Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách. Rà soát, xác
định rõ các nguồn thu, sắc thuế, xác định rõ khả năng, những khó khăn, vướng
mắc đối với từng sắc thuê, loại thuế để có giải pháp thu phù hợp; tăng cường
công tác phối hợp với các lực lượng, ban ngành chức năng trong công tác thu
ngân sách hiệu quả hơn. Đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản còn thất thu, thu
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hồi tối đa các khoản nợ ngân sách. Tăng cường công tác kiểm tra chi ngân sách,
đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm.
4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi
công các chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết, nhất là các dự án
trọng điểm, dự án chuyển tiếp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực
hiện đối với các dự án: Cầu Kỳ Cùng, Khu tái định cư và dân cư Nam Thành
phố Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa 700 giường; đường cao tốc Bắc Giang - Lạng
Sơn, dự án Khu trung chuyển hàng hóa, Khu đô thị mới Mai Pha; phê duyệt đề
xuất đầu tư dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành 1; Hợp Thành 2 và Khu tái định
cư Hợp Thành. Tiếp tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch đấu
thầu các dự án theo quy định; hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt chủ
trương đầu tư các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 sử dụng vốn
ngân sách trung ương.
5. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, đặc biệt là
cát, sỏi, đất, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép. Tăng
cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các nhà máy sản xuất, các mỏ khai
thác, các điểm giết mổ gây ô nhiễm môi trường. Tập trung xử lý các vụ việc
tranh chấp đất rừng giữa người dân và doanh nghiệp; các vụ việc tranh chấp đất
có nguồn gốc từ nông, lâm trường.
6. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo chương trình, kế hoạch
ngay sau Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác y tế dự phòng, không để dịch
bệnh xảy ra; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, lực lượng tại các cơ sở y tế để phục
vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp lễ hội. Bảo đảm vệ sinh an
toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các lễ hội. Tập
trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; kiểm tra, rà soát,
năm tình hình để kịp thời hỗ trợ cứu đói, không để hộ nào bị đói trong kỳ giáp
hạt. Tổ chức tốt các hoạt động mừng đảng - mừng xuân và khai mạc tuần văn
hóa du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách,
gia đình người có công, các lực lượng vũ trang, hộ gia đình nghèo, người lao
động trong các doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chức sắc tôn giáo
nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018; tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết
Mậu Tuất 2018, các hoạt động “Tết vì người nghèo”; tổ chức các lễ hội Xuân và
Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Kiểm soát chặt
chẽ, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng để
hoạt động mê tín, dị đoan.
7. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyển quân năm 2018,
đảm bảo đủ quân số, đạt chất lượng. Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an
ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn cháy nổ, trọng tâm là các địa bàn trọng điểm,
điểm vui chơi đông người. Chỉ đạo đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm
về tốc độ, nồng độ cồn, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, chở
quá số người quy định... phấn đấu không để tai nạn xảy ra.
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8. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối, chính sách
của Đảng, Nhà nước; chủ động giao lưu, thăm hỏi, chúc Tết với các cơ quan
chức năng của Quảng Tây (Trung Quốc) để củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp
tác và cùng phát triển. Tăng cường giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh nhanh
gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, nhân dân biên giới hai bên qua lại
chúc tết, thăm thân, kiều bào về thăm quê hương và khách du lịch trong dịp Tết
cổ truyền. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Chương trình gặp gỡ đầu xuân năm
2018 và hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh biên giới Việt
Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Chuẩn bị tốt
chương trình làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung Quốc, Hồng
Kông, Hàn Quốc, Australia,... đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.
9. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Đề án về cải cách hành
chính, cung ứng dịch vụ công; thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản
biên chế theo Đề án đã được phê duyệt; rà soát, sắp xếp lại các thôn có dưới 50
hộ gia đình, khối phố có dưới 100 hộ gia đình theo kế hoạch. Nâng cao kỷ luật,
kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức;
tính chủ động, năng lực chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các cấp, các
ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
10. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn
khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm mới; quyết tâm
chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2018 đã đề ra./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Tổng Cục thống kê;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1;
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố;
- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh, TT Báo ND,
Phân xã TTXVN tại Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, TH(NNT).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thưởng
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