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nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

Trong tháng 02/2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm như sau:  

Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết 

của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các 

Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách năm 2020; khẩn trương triển khai  ập Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy 

hoạch. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 

30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-

UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ 

cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ đạo khẩn 

trương khắc phục thiệt hai do giông  ốc  mưa đá gây ra ngay từ ngày đầu năm 

mới Canh Tý 2020; triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. 

Phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 - 2030. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư 

công năm 2020  quản  ý ch t ch  công tác đấu thầu và áp dụng đấu thầu qua 

mạng; thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư 

xây dựng năm 2020 và Ban Chỉ đạo  cơ chế điều hành và danh mục các dự án 

trọng điểm năm 2020. Giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ 

sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020. Ban hành  uy định giá 

vé dịch vụ và triển khai thu phí sử dụng đường bộ của Dự án thành phần 1  

thuộc  ự án đầu tư  ây dựng tuyến cao tốc  ắc  iang -  ạng Sơn đoạn 

 m1 800-km108 500  kết hợp tăng cường m t đường    1 đoạn  m1 800 - 

Km106+500. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày 

Khởi nghĩa  ắc Sơn; thành lập Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây 

dựng Đền thờ Chi  ăng  huyện Chi  ăng. Thực hiện các nội dung kiến nghị của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; chủ động triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP ngày 

23/12/2019 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh 

Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, 

tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản  ý đất đai (giai đoạn 01/01/2010 - 

31/12/2017). Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch 
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chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019; thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn  ần thứ V  năm 2020. Tham gia biên tập dự thảo 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI trình Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (Covid-19), UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt  đồng bộ, 

ch t ch  các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm  thường xuyên về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với diễn 

biến, tình hình của dịch bệnh. Đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; chỉ đạo triển khai áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan: 

Tổ chức 03 địa điểm cách ly tập trung cho người trở về từ Trung Quốc, thành 

lập các Tổ công tác phục vụ cách ly, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo 

đảm hậu cần và an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực cách ly và Kế hoạch đáp 

ứng với từng cấp độ dịch bệnh  t nh đến ngày 27/02/2020 đã tổ chức cách  y cho 

hơn 1 500 người  Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng 

rà soát, theo dõi ch t ch  những người trở về từ Trung Quốc; lập 103 chốt ch n 

tại khu vực biên giới; kiểm tra, giám sát ch t ch  hoạt động xuất nhập cảnh, xuất 

nhập khẩu tại khu vực các cửa khẩu; tăng cường kiểm tra, xử  ý đối với hành vi 

vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định; đảm bảo cung cấp đầy đủ vật 

tư  trang thiết bị phòng chống dịch; thực hiện kéo dài thời gian nghỉ học của học 

sinh  sinh viên đến hết tháng 02/2020. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương và Tỉnh ủy,  ãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp  các 

ngành chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng của 

Quảng Tây, Trung Quốc để đẩy mạnh thông quan, tháo gỡ khó khăn về xuất 

nhập khẩu hàng hóa; cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. 

UBND tỉnh đã tổ chức đón tiếp và làm việc với  ãnh đạo một số Bộ, ngành 

Trung ương kiểm tra về công tác chống dịch Covid-19 và tình hình xuất nhập 

khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh.  ãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển 

khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, xây dựng nông thôn mới, 

thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp  ã tại các huyện, thành phố; tổ chức 

nhiều cuộc kiểm tra về công tác xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu. 

Trong tháng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 01 văn bản 

quy phạm pháp luật, 154 quyết định cá biệt, 17 kế hoạch, 470 văn bản để chỉ 

đạo  điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh  công tác đối ngoại. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì 31 cuộc họp; dự 06 cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Bộ ngành Trung 

ương; kiểm tra, làm việc với 13 cơ quan  đơn vị.  

 II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2020 

1. Về phát triển kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
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Sản xuất nông nghiệp trong tháng 02 tập trung chủ yếu vào gieo trồng vụ 

Đông Xuân và thu hoạch cây trồng vụ Đông  T nh đến 27/02/2020, toàn tỉnh đã 

gieo trồng được 8.792 ha cây trồng vụ Đông Xuân  nhìn chung  diện tích các cây 

trồng đều tăng so với cùng kỳ năm trước
1
; tình hình sâu, bệnh hại ở mức thấp, 

không ảnh hưởng lớn đến cây trồng, tuy nhiên trong tháng, thời tiết âm u, có 

mưa rải rác, trời rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển cây trồng. 

Chăn nuôi gia súc  gia cầm nhìn chung ổn định, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục 

được kiểm soát
2
, người dân bắt đầu tái đàn nuôi lợn trở lại để phục vụ nguồn 

cung đang khan hiếm; tổng đàn trâu  bò  gia cầm cơ bản ổn định. Công tác kiểm 

dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện tốt
3
. 

Tổ chức thực hiện ra quân  àm thủy lợi   ây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ 

sinh môi trường   àm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn  ác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020
4
. 

Chiều ngày 24/01 và sáng ngày 25/01/2020, trên địa bàn tỉnh đã  ảy ra 02 

trận dông lốc và mưa đá trải rộng trên 92 xã tại 10/11 huyện, thành phố, khiến 

4.514 nhà bị tốc mái  hư hỏng ngói và khoảng 206 ha cây trồng bị ảnh hưởng. 

Chủ tịch UBND tỉnh và một số  ãnh đạo sở  ban  ngành  đoàn thể của tỉnh, chính 

quyền huyện đã đến kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai; 

đồng thời thăm hỏi  động viên giúp người dân khắc phục hậu quả. 

Tiếp tục tập trung đôn đốc  hướng dẫn các huyện, thành phố bố trí nguồn 

lực  đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư  khởi công sớm các dự án 

đầu tư  ây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình  ây dựng nông thôn mới; tổ 

chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

năm 2020.  

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động giao thương tại các cửa 

khẩu tạm dừng hoạt động thông quan từ những ngày ngay sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận 

chuyển hàng hóa qua biên giới, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực  ượng chức năng 

tăng cường quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa  đồng thời 

kiểm soát ch t ch  phương tiện và chủ phương tiện khi thực hiện giao nhận hàng 

theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm kiểm soát ch t ch , nghiêm ng t về 

phòng chống dịch. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lực  ượng chức năng đã 

tiến hành hội đàm với thị Bằng Tường (Trung Quốc) để trao đổi, thống nhất các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện việc xuất nhập khẩu, vận chuyển 

                                           

1Trong đó: 3 039 ha rau  tăng 1 150 ha ; 445 ha khoai tây   tăng 130 ha; 1 755 ha thuốc  á  tăng 360 ha; 1 287 ha 

ớt  tăng 400 ha;1 572 ha ngô và 210 ha các  oại màu khác 
2Đến nay  trên địa bàn tỉnh chỉ còn 01/225  ã chưa qua 30 ngày không phát dịch  Một số bệnh khác vẫn  ảy ra  ẻ 

tẻ  rải rác nhưng không bùng phát thành dịch 
3Trong tháng đã thực hiện tiêm phòng được 41 690  ượt con gia súc, gia cầm 
4Tất cả các huyện  thành phố đã tổ chức ra quân phát động Tết trồng cây  đã trồng: 690.106 cây (tương đương 

533,0 ha đạt 113% so với cùng kỳ); 196/200  ã  phường  thị trấn tổ chức ra quân  àm thủy  ợi  tổng số công huy 

động  à 74.360 công; sửa chữa 4.075m  kênh mương; nạo vét 736.281m  kênh mương; cung ứng 92 tấn  i măng  
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hàng hóa qua biên giới, thống nhất khôi phục thời gian thông quan hàng hóa từ 

ngày 05/02/2020. Thực hiện Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/02/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 980/BCT-XNK ngày 15/02/2020 của Bộ 

Công Thương  các lực  ượng chức năng đã tiến hành trao đổi, hội đàm với chính 

quyền Quảng Tây (Trung Quốc) để thống nhất cho chính thức mở lại các hoạt 

động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò 

Chài từ ngày 20/02/2020
5
. Cửa khẩu Quốc tế đường sắt Đồng Đăng  c p cửa 

khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm thực hiện thông quan bình thường đối với 

loại hình giao thương ch nh ngạch (giao dịch xuất khẩu theo thông lệ Quốc tế, 

thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương)
6
, chủ yếu là xuất khẩu khẩu trang y 

tế và các thiết bị bảo hộ, phòng chống dịch bệnh. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn trong tháng 02 ước đạt 70 

triệu USD  trong đó  uất khẩu đạt 30 triệu USD, nhập khẩu đạt 40 triệu USD. 

 ũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 360 triệu USD, giảm 47,8% so với cùng kỳ, 

trong đó: Xuất khẩu đạt 210 triệu USD, giảm 48,8%; nhập khẩu đạt 150 triệu 

USD, giảm 46,4%. Hàng xuất khẩu địa phương 02 tháng đầu năm đạt 16 triệu 

USD, giảm 30,4%. 

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Trong tháng, các chủ đầu tư tiếp tục tập trung chuẩn bị cho triển khai kế 

hoạch đầu tư công năm 2020  Giá trị khối  ượng thực hiện các nguồn vốn đầu tư 

công 02 tháng đầu năm ước đạt 420 tỷ đồng  đạt 13,1% kế hoạch, trong đó: Vốn 

cân đối ngân sách địa phương là 220 tỷ đồng  đạt 14,6%; vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ có mục tiêu 50 tỷ đồng  đạt 31%; vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia 120 tỷ đồng  đạt 13,2%; vốn ODA 30 tỷ đồng  đạt 6,3%; vốn dự phòng ngân 

sách Trung ương 30 tỷ đồng, đạt 34%. Kết quả giải ngân thanh toán các nguồn 

vốn 02 tháng ước đạt 630,0 tỷ đồng  đạt 19,7 % kế hoạch, trong đó: Vốn cân đối 

ngân sách địa phương 360 tỷ đồng  đạt 19,7%; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 

có mục tiêu 75 tỷ đồng  đạt 46,5%; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 175 tỷ 

đồng  đạt 19,2%; vốn ODA 20 tỷ đồng  đạt 4,2%; vốn dự phòng ngân sách 

Trung ương 25 tỷ đồng  đạt 29%. Triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các 

chương trình  dự án đầu tư nhóm C sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

d) Sản  uất công nghiệp  thương mại  dịch vụ và du  ịch 

Chỉ số sản  uất công nghiệp 02 tháng đầu năm tăng 8 42% so với cùng 

kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 6 65%; công nghiệp chế biến  chế 

tạo tăng 2 33%; sản  uất  phân phối điện tăng 11 82%; cung cấp nước  hoạt 

động quản  ý và  ử  ý rác thải tăng 8 6%  Một số sản phẩm tăng khá so với cùng 

                                           

5 Từ ngày 27/02/2020 đã khôi phục thực hiện việc mua bán hàng hóa của cư dân biên giới theo chính sách 

8 000N T/người/ngày qua c p cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài. 
6 Việc bốc xếp, giao nhận hàng hóa thực hiện ngay trên đường biên giới  không đi vào nội địa ho c các bãi xe 

hàng;  ái  e và  ao động bốc xếp đều được trang bị khẩu trang  được giám sát ch t ch  thân nhiệt và thực hiện 

khai báo y tế đầy đủ tại cửa khẩu. 
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kỳ như: Điện sản  uất tăng 16 8%, điện thương phẩm tăng 9 1%, than sạch tăng 

11,2, đá các  oại tăng 7 3%  nước máy tăng 6 8%  gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng 

trồng tăng 3 2%   

Thực hiện tốt công tác bình ổn giá  kiểm soát giá cả thị trường, quan hệ 

cung cầu và giá cả các m t hàng thiết yếu  hàng tiêu dùng ổn định  không có 

hiện tượng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến  trừ một số m t hàng  iên 

quan đến việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 như khẩu trang  nước rửa tay  

dung dịch sát khuẩn,... do hạn chế về nguồn cung. Tổng mức bán  ẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 02 ước đạt 1 300 tỷ đồng  t nh chung 02 

tháng đầu năm ước đạt 3 490 tỷ đồng  tương đương cùng kỳ  Tổng nguồn vốn 

huy động tại các ngân hàng thương mại ước đạt 30.238 tỷ đồng  tăng 3 3% so 

với 31/12/2019; dư nợ t n dụng đạt 30.824 tỷ đồng  giảm 1 4%.  ịch vụ vận tải 

cơ bản đáp ứng nhu cầu đi  ại của người dân dịp trước  trong và sau Tết Nguyên 

đán  Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, lượng khách du  ịch đã giảm mạnh so 

với cùng kỳ, tổng  ượng khách trong 02 tháng đạt khoảng 380,2 nghìn  ượt 

người  giảm 58,3%; doanh thu du  ịch 206 tỷ đồng  giảm 27 7%. 

đ) Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư 

T nh từ đầu năm đến ngày 15/02/2020  có 31 doanh nghiệp đăng ký thành 

 ập mới  với tổng số vốn đăng ký  à 210 tỷ đồng; có 08 chi nhánh văn phòng đại 

diện đăng ký hoạt động; 01 doanh nghiệp giải thể; 53 doanh nghiệp đăng ký tạm 

ngừng hoạt động và có 19 doanh nghiệp quay trở  ại hoạt động; có 06 hợp tác  ã 

thành  ập mới   uyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư cho 02 dự án  tổng vốn đăng ký  à 88 5 tỷ đồng  Thông báo chấm dứt 

hoạt động dự án  thu hồi  iấy chứng nhận đầu tư đối với 01 dự án  Tiếp tục 

hướng dẫn  đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư sau Hội nghị  úc 

tiến đầu tư  

e) Quản  ý  điều hành ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 02 ước đạt 193,3 tỷ đồng  trong đó: 

Thu nội địa 178 tỷ đồng  thu từ hoạt động  uất nhập khẩu 15 3 tỷ đồng   ũy kế 

02 tháng đầu năm ước tổng thu đạt 680 tỷ đồng  đạt 11 1% dự toán  giảm 20,8% 

so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa 480 tỷ đồng  đạt 17,5% dự toán  tăng 11,2%
7
; 

thu từ hoạt động  uất nhập khẩu 200 tỷ đồng  đạt 5 9% toán  giảm 53,2%.  

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 ước thực hiện là 617 tỷ đồng  

trong đó chi trong cân đối là 565 6 tỷ đồng  chi các chương trình mục tiêu và 

nhiệm vụ khác là 51 4 tỷ đồng   ũy kế 02 tháng ước tổng chi là 1 693 tỷ đồng  

đạt 14 4% dự toán  tăng 24 1% so cùng kỳ  trong đó: Chi cân đối ngân sách địa 

phương là 1 398 tỷ đồng  đạt 15 3% dự toán  tăng 19 7%; chi chương trình mục 

                                           

7 Trong đó  số thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất ước đạt 380 tỷ đồng  đạt 18 2% dự toán  tăng 1% 

so với cùng kỳ; số thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất  thu  ổ số kiến thiết  ph  sử dụng công trình 

kết cấu hạ tầng  công trình dịch vụ  tiện  ch công cộng trong khu vực cửa khẩu ước đạt 336 tỷ đồng  đạt 21 2% 

dự toán  tăng 14 9%  
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tiêu quốc gia  chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác là 295 tỷ đồng  đạt 

11 3% dự toán  tăng 50 7%  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Hoàn thành sơ kết học kỳ I  triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 

2020; triển khai  ây dựng Đề án đào tạo  bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản  ý 

giáo dục mầm non  phổ thông giai đoạn 2020-2025; tổ chức các hội nghị  hội 

thảo  tập huấn chuyên môn các môn thi THPT  uốc gia,  ựa chọn chương trình, 

sách giáo khoa  ớp 1,... Công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho 03 trường 

mầm non và 02 trường tiểu học  Các đơn vị trường học  cơ sở giáo dục thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng  chống dịch bệnh Covid-19 theo văn bản chỉ 

đạo của Bộ  ngành Trung ương và của tỉnh như: Thực hiện phun hóa chất khử 

khuẩn  vệ sinh trường  ớp; các trường hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại 

nhà  thường  uyên  iên hệ với gia đình  cập nhật  nắm bắt thông tin về tình hình 

sức khỏe của học sinh; đã tổ chức cho học sinh  sinh viên nghỉ học hết tháng 

02/2020. 

 ảo đảm tốt công tác y tế trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; các cơ sở 

khám  chữa bệnh công  ập thường trực cấp cứu 24/24 giờ  đ c biệt  à trong thời 

gian nghỉ Tết Nguyên đán
8
. Tiến hành kiểm tra  giám sát các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống dịp Tết Nguyên đán được 784 cơ sở  phát hiện 111 cơ sở vi 

phạm  Các đơn vị  cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn, kỹ 

thuật, giám sát phòng  chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị đầy đủ thuốc  trang 

thiết bị  vật tư  hóa chất  nhân  ực     t ch cực giám sát  phát hiện,  ử  ý kịp thời; 

thành  ập khu cách  y tại Trung tâm y tế các huyện   ệnh viện Đa khoa tỉnh  

 ệnh viện Phổi và khu cách  y chung của tỉnh tại Phòng khám đa khoa khu vực 

Đồng Đăng  huyện Cao  ộc. Tổ chức triển khai  kiểm tra  đánh giá khả năng 

phòng  chống dịch bệnh Covid-19  khả năng thu dung bệnh nhân tại khu cách  y 

của tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh  tuyến huyện và một số trạm y tế  ã trong 

tỉnh;  ây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp khi phát hiện ca bệnh; thực hiện 

nghiêm chế độ thông tin  báo cáo tình hình dịch. Đến hết ngày 27/02/2020 đã tổ 

chức cách ly tại các cơ sở tập trung của tỉnh 1.511 người, trong đó cách  y đủ 14 

ngày theo quy định là 910 người  số đang cách  y 601 người; tại các cơ sở y tế  à 

73 người  trong đó đã ra viện 66 người  còn đang cách  y 07 người  Nhìn chung 

tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt  trên địa bàn tỉnh không có ca bệnh 

dương t nh với Covid-19. 

Các hoạt động văn hóa  văn nghệ  thể thao mừng Đảng - mừng Xuân được 

tổ chức phù hợp  thiết thực gắn với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm 

ngày thành  ập Đảng Cộng sản Việt Nam… Tổ chức thành công  ễ hội hoa Đào 

Xứ  ạng Xuân Canh Tý  chương trình văn nghệ quần chúng  bắn pháo hoa chào 

đón giao thừa tại 11 huyện  thành phố diễn ra an toàn  Triển khai các nội dung 

công việc chuẩn bị để tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày  hởi nghĩa  ắc Sơn 

                                           

8 Khám: 89.335  ượt người; điều trị nội trú: 10.923  ượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú: 10 379  ượt bệnh nhân 
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(27/9/1940 - 27/9/2020), kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng ch   ương Văn Tri 

(17/8/1910 - 17/8/2020). Công tác thông tin  tuyên truyền đảm bảo theo đúng 

định hướng; các cơ quan báo  đài đã đưa tin phản ánh đầy đủ và kịp thời tình 

hình ch nh trị  kinh tế -  ã hội  quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo  điều 

hành của tỉnh  Các cấp chấp hành nghiêm việc dừng tổ chức lễ hội và các hoạt 

động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa  Thể thao   u  ịch tỉnh  ạng Sơn năm 

2020 để thực hiện phòng  chống dịch Covid-19. 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc  đầy đủ chủ trương “Mọi người, mọi nhà 

đều được vui Tết  đón Xuân”  Đã tổ chức 11 đoàn gồm đại diện  ãnh đạo tỉnh, 

 ãnh đạo các sở  ban  ngành  đoàn thể của tỉnh đi thăm và chúc Tết các huyện, 

thành phố  các gia đình có hoàn cảnh đ c biệt khó khăn  gia đình có công, các 

đơn vị lực  ượng vũ trang; tổ chức 8 đoàn đi thăm  kiểm tra các lực  ượng trực, 

phục vụ Tết  Ngoài ra  các cơ quan  đơn vị, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và các 

huyện, thành phố cũng tổ chức đi thăm hỏi, chúc Tết các gia đình ch nh sách  hộ 

nghèo, đơn vị lực  ượng vũ trang  doanh nghiệp  các tổ chức và chức sắc tôn 

giáo  Tổng số quà t ng  à 60 748  ượt với tổng kinh ph  29 1 tỷ đồng (tăng 2 3 tỷ 

đồng so với năm 2019), thể hiện đời sống vật chất và ý thức trách nhiệm với 

cộng đồng của người dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng lên, các nhà hảo tâm 

đến với tỉnh nhiều hơn  Đã tiếp nhận và phân bổ 244 710 tấn gạo theo  uyết 

định số 129/ Đ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Ch nh phủ cho các huyện  

thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho các hộ gia đình thiếu đói giáp hạt đầu 

năm 2020.  

3. Tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ  

Trong tháng, thực hiện cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ 

chức được 1.069 giấy cho cá nhân; t nh chung 02 đầu năm cấp 96 giấy cho tổ 

chức và 2.350 giấy cho cá nhân; cấp 03 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới 

đất, thu hồi 01 giấy phép khai thác mỏ; cấp quyền khai thác đất san lấp 06 công 

trình và 02 mỏ. Tổ chức đấu giá một số  ô đất tại Khu tái định cư  hối 2, 

phường Tam Thanh, Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn và khu 

đất tái định cư khối 9 phường Hoàng Văn Thụ. 

Tiếp tục quản  ý  theo dõi đôn đốc 37 đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

thực hiện theo tiến độ. Thành lập các Hội đồng khoa học và công nghệ tuyển 

chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đ t hàng đợt 1 

năm 2020   

4. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 

Trong tháng  đã triển khai thực hiện và kết thúc 20/57 cuộc thanh tra, 

kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số 3.078,4 triệu đồng; kiến nghị 

thu hồi 3.078,4 triệu đồng; các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã  ử phạt vi 

phạm hành chính trên các  ĩnh vực đối với 116 tổ chức, cá nhân với số tiền nộp 

ngân sách nhà nước là 130 triệu đồng  Các cơ quan hành ch nh đã tiếp 201  ượt 

công dân, tiếp nhận 31 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành ch nh  à 33 đơn (có 

13 đơn tồn từ kỳ trước sang)  đã giải quyết được 13 đơn   

 ũy kế 02 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện và kết thúc 52/89 cuộc 

thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm tổng số 3.905,2 triệu đồng, kiến nghị thu 

hồi 3.683,5 triệu đồng; giảm trừ thanh toán, quyết toán 199,7 triệu đồng; các tổ 

chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành ch nh trong các  ĩnh vực đối 

với 321 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 396,5 triệu 

đồng; các cơ quan hành ch nh đã tiếp 420  ượt công dân, tiếp nhận 47 đơn khiếu 

nại, tố cáo  trong đó số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 

thủ trưởng cơ quan hành ch nh các cấp 45 đơn (có 12 đơn kỳ trước chuyển 

sang)  đã giải quyết được 25 đơn  đạt 55 5%  Đã triển khai và kết thúc 04/06 

cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng  phát hiện sai phạm về kinh tế 2.939,6 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 

2.492,1 triệu đồng; chuyển đổi vị tr  công tác 04 trường hợp.  

Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại được tăng cường  đ c 

biệt đã  ử lý nghiêm các hành vi trục lợi, gian lận, găm hàng đối với trang thiết 

bị, vật tư y tế. Trong 02 tháng đầu năm, các lực  ượng chức năng đã tiến hành 

kiểm tra 965 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi 

phạm hành chính 750 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính trên 6,8 tỷ 

đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 7,1 tỷ đồng; tịch thu hàng hoá trị giá 12,9 tỷ 

đồng; khởi tố 85 vụ  102 đối tượng. 

5. Quốc phòng, an ninh; đối ngoại  

Tình hình an ninh ch nh trị và trật tự an toàn  ã hội được đảm bảo  chủ 

quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 

2020  đảm bảo chất  ượng và chỉ tiêu được giao
9
. Trong tháng đã  ảy ra 11 vụ 

phạm pháp hình sự (giảm 03 vụ so với tháng trước)  bị thương 08 người  thiệt 

hại tài sản trị giá 285 triệu đồng; điều tra truy  ét   àm rõ 19 vụ, 47 đối tượng 

(09 vụ, 30 đối tượng  ảy ra từ trước); triệt phá 05 nhóm tội phạm  bắt 33 đối 

tượng; bắt  vận động đầu thú 09 đối tượng truy nã  Phát hiện  bắt 11 vụ, 73 đối 

tượng đánh bạc (giảm 09 vụ so với tháng trước); thu giữ 365 triệu đồng và nhiều 

tang vật  iên quan  đã khởi tố 05 vụ  34 bị can   ử  ý hành ch nh 06 vụ  39 đối 

tượng. Bắt giữ 12 vụ, 12 đối tượng buôn bán ma túy (giảm 29 vụ so với tháng 

trước)  thu giữ 11,819 gam heroin. Từ ngày 15/01/2020 - 14/02/2020  toàn tỉnh 

 ảy ra 01 vụ tai nạn giao thông   àm chết 01 người;  ũy kế 02 tháng đầu năm, đã 

 ảy ra 08 vụ tai nạn giao thông   àm chết 08 người  bị thương 03 người; so với 

cùng kỳ giảm 01 người chết (-11 1%)  tăng 01 người bị thương (50%)  

 ãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã gửi thư công tác đến  ãnh đạo Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc để bày tỏ tình cảm  hợp tác  chia sẻ 

khó khăn và kh ng định sự tin tưởng về khả năng phòng chống  đẩy  ùi dịch 

Covid-19 của bạn. Các cấp, các ngành của tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ 

                                           

9 Toàn tỉnh có 1.387 thanh niên nhập ngũ và được giao về các đơn vị  

https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-nien-ptag.html
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phía Quảng Tây  Trung  uốc các vật dụng, vật tư y tế với tổng trị giá trên 5 tỷ 

đồng để chung tay phòng chống dịch bệnh. Qua đó thể hiện tinh thần hợp tác, 

tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đ p giữa tỉnh Lạng Sơn và  hu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc. 

6. Cải cách hành chính 

Tập trung triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức 

từ ngạch chuyên viên  ên ngạch chuyên viên ch nh tỉnh  ạng Sơn năm 2019  Từ 

01/01/2020 đến hết ngày 20/02/2020  Trung tâm Phục vụ hành ch nh công tỉnh 

đã tiếp nhận 4.274 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tiếp 3 652 hồ sơ  trực tuyến 

573 hồ sơ); đã giải quyết 3 413 hồ sơ  trong đó: Trước hạn 1.487 hồ sơ (chiếm tỷ 

 ệ 43 6%)  đúng hạn 1.916 hồ sơ (56 1%)  trễ hạn 10 hồ sơ (0 30%)  trả qua bưu 

chính công ích 170 hồ sơ (5 0%); còn 861 hồ sơ đang giải quyết  Số dịch vụ 

công trực tuyến hiện đang triển khai ở mức độ 2 là 648 thủ tục, mức độ 3 là 511 

thủ tục, mức độ 4 là 579 thủ tục.  

Nhìn chung, tình hình kinh tế- xã hội trong 2 tháng đầu năm của tỉnh g p 

nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của thiên tai (giông lốc, mưa đá) và dịch bệnh 

Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh thu dịch vụ du lịch, khách 

sạn nhà hàng, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh  đời sống 

nhân dân bị ảnh hưởng nhiều m t. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, linh 

hoạt, kịp thời, sáng tạo, sự đồng thuận  quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên 

nhìn chung tình hình kinh tế- xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 

xã hội đảm bảo. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực, một số cây trồng 

tăng mạnh; sản xuất công nghiệp ổn định và có mức tăng trưởng khá; công tác 

phòng chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2020 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc  đồng bộ  quyết  iệt các nhiệm 

vụ  giải pháp phòng  chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của  an    thư  Ch nh phủ  Thủ tướng Ch nh phủ  Tỉnh ủy; chú 

trọng công tác thông tin  truyền thông  khuyến cáo cách phòng  chống dịch bệnh 

nhằm nâng cao hiểu biết  ổn định tâm  ý của người dân   ên cạnh công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19  các cấp  các ngành tập trung thực hiện quyết 

 iệt nhằm hoàn thành các mục tiêu  nhiệm vụ phát triển kinh tế -  ã hội của tỉnh 

năm 2020  nhất  à các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh theo Nghị quyết số 

101/NQ-TU của  an Thường vụ Tỉnh ủy; quán triệt tinh thần không quá  o  ắng 

nhưng tuyệt đối không chủ quan  nỗ  ực vượt qua khó khăn; dự báo đúng tình 

hình  khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể để đưa hoạt động sản  uất kinh 

doanh  văn hóa -  ã hội trở  ại bình thường.  

2. Chỉ đạo  đôn đốc các huyện  thành phố chuẩn bị tốt cho công tác sản 

 uất vụ Đông Xuân; quản  ý  khai thác tốt các công tác thủy  ợi  bảo đảm nguồn 

nước phục vụ gieo trồng; tăng cường quản  ý  bảo vệ và phòng chống cháy rừng  

Tập trung triển khai quyết  iệt  đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia 

súc  gia cầm, đ c biệt  à dịch tả  ợn Châu Phi  dịch cúm gia cầm  Tăng cường 
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chỉ đạo  hướng dẫn  kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học  vệ sinh phòng dịch, thực hiện tiêu độc  khử trùng 

các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh  Tích cực triển khai có hiệu quả Chương 

trình mỗi  ã một sản phẩm (OCOP); ch nh sách đ c thù  khuyến kh ch đầu tư, 

phát triển hợp tác   iên kết sản  uất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị 

quyết số 08/2019/N -HĐN  ngày 12/12/2019 của HĐN  tỉnh   ế hoạch số 

20/KH-UBND ngày 20/01/2020 của U N  tỉnh  Tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm về  ây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của U N  tỉnh và chỉ 

đạo tại Hội nghị trực tuyến của tỉnh ngày 19/02/2020; nâng cao chất  ượng các 

tiêu ch  nông thôn mới  triển khai  ây dựng các khu dân cư kiểu mẫu   ã nông 

thôn mới nâng cao   ã nông thôn mới kiểu mẫu  

3. Đẩy mạnh các biện pháp thông quan để phục vụ xuất nhập khẩu hàng 

hóa của cả nước  không để xảy ra ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu của tỉnh, 

đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát  đấu tranh, ngăn ch n việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 

nhập lậu, kinh doanh hàng giả, kém chất  ượng, không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ 

sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí, lệ 

phí, thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật về giá, nhất  à đối với các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống 

dịch Covid-19. 

4. Tăng cường kiểm tra  đôn đốc các chủ đầu tư  nhà thầu triển khai thi 

công các chương trình  dự án theo kế hoạch. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng 

mắc trong công tác giải phóng m t bằng đối với các công trình, dự án, nhất là dự 

án có phạm vi giải phóng m t bằng lớn và còn vướng mắc; tập trung đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020  nhất là các 

dự án trọng điểm, dự án lớn; đẩy mạnh triển khai việc đấu thầu qua mạng. Khẩn 

trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới các tiểu dự án 

thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông 

Bắc; dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4  (đoạn Km3+700-Km18); dự án Kè 

chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn  ãng    Hoàn thành 

việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐN  tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn sự 

nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2020 tỉnh Lạng Sơn  Nghị quyết của HĐN  tỉnh ủy quyền cho UBND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C. 

 5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy  thu hút đầu tư  phát triển 

doanh nghiệp. Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn  vướng mắc cho doanh 

nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh 

doanh  Tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao 

động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, 

kiểm soát dịch bệnh để doanh nghiệp  người  ao động yên tâm, ổn định trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh; đôn đốc  hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện 

các thủ tục đăng ký đầu tư dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư  Chuẩn bị tốt các 

điều kiện tổ chức Hội nghị g p m t doanh nghiệp  hợp tác  ã năm 2020  
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6. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách; rà soát các khoản thu để 

 ác định các biện pháp tăng thu cụ thể đối với từng sắc thuế để bù lại khoản hụt 

thu trong 02 tháng đầu năm cũng như trong thời gian tới do diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh; thực hiện triệt để tiết kiệm chi. Tiếp tục rà soát, xử lý, hoàn thiện 

các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất có tài sản trên đất theo kế hoạch. 

7. Tăng cường công tác quản  ý nhà nước về đất đai  đô thị, quản lý tài 

nguyên. Tập trung giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển 

mục đ ch sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Tổ chức triển khai 

kiểm tra công tác kiểm kê đất đai   ập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

tại cấp xã và cấp huyện theo kế hoạch. Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động 

khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh khoáng sản  bảo vệ môi trường  

8. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại 

các cơ sở giáo dục; thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh trường lớp 

học, chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở  ại; có kế hoạch học bù để 

đảm bảo hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020 đúng quy định. Tiếp tục 

chuẩn bị các điều kiện để triển khai tốt chương trình  sách giáo khoa mới. Hoàn 

thành xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2020 - 2025; Đề án đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác. Cập nhật kịp thời thông tin tình 

hình dịch bệnh Covid-19 để có giải pháp phù hợp. Chủ động chuẩn bị phương 

án  các điều kiện về vật chất, lực  ượng tiếp nhận, bố tr  cách  y khi có  ượng lớn 

 ao động Việt Nam tại các vùng dịch ở nước ngoài trở về nước. Khẩn trương 

hoàn thành mua sắm một số trang thiết bị thiết yếu, sẵn sàng phục vụ công tác 

phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới.  

Tạm dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người theo đúng tinh thần 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tập 

trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức các ngày lễ lớn năm 2020; khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030  tầm nhìn đến năm 2045 và bộ nhận diện thương 

hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn  Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho việc tổ 

chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn  ần thứ X năm 2020 vào thời điểm thích 

hợp.  

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; rà soát, nắm chắc tình hình 

đời sống của nhân dân, nhất là tại các  ã đ c biệt khó khăn  hộ nghèo, cận nghèo 

để có biện pháp cứu trợ kịp thời  đảm bảo không để hộ dân nào bị thiếu đói 

trong kỳ giáp hạt. 

9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng  an ninh  đối ngoại. Tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát ch t ch  khu vực cửa khẩu, tuần tra chốt ch n biên 

giới  không để người nhập cảnh trái phép vào nước ta  Tăng cường công tác đảm 

bảo an ninh, trật tự trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  các trạm thu phí 

đường bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới tất 
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cả các tầng lớp nhân dân về Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 

số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

10. Tiếp tục nâng cao chất  ượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham 

nhũng  lãng phí. Thực hiện hiệu quả các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, 

cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ 

quan  đơn vị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII. 

11. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐN  tỉnh dự kiến 

tổ chức đầu tháng 4/2020. Thực hiện tốt công tác thông tin  tuyên truyền bảo 

đảm kịp thời  ch nh  ác  công khai  minh bạch; phối hợp có hiệu quả giữa các cơ 

quan  tổ chức  Ủy ban M t trận Tổ quốc Việt Nam  đoàn thể các cấp tạo sự đồng 

thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -  ã hội của tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Ch nh phủ;  
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