
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /PĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

 

PHÁT ĐÔṆG 

Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng 

Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII  

và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của 

tỉnh, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định hoàn thành mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để phấn 

đấu thực hiện thắng lơị kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Ngay từ đầu năm, UBND 

tỉnh Lạng Sơn và các ngành, các cấp trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua 

đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; đồng thời đẩy 

maṇh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020.  

Trước tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm gặp nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của đaị dịch Covid-19 và thiên tai; nhằm huy động sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, côṇg đồng doanh nghiêp̣ và toàn thể 

nhân dân ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đaị biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh Lạng Sơn phát 

động đợt thi đua cao điểm từ ngày 01/5/2020 đến ngày 30/9/2020, với chủ đề: 

“Ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đaị biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2020” tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị với các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động các đợt thi đua 

cao điểm, chuyên đề, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đẩy 

mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đaị 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy Lạng Sơn; Hội nghị biểu 

dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các sự kiện quan 

trọng của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020); Kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2020); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020); 
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Kỷ niệm 70 năm giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020) và Đại hội Đaị 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế 

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản 

xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. 

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xây dựng Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp đẩy 

maṇh thông quan để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Đẩy 

mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiêụ quả vốn đầu tư; tích cưc̣ tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc về mặt bằng. Hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục 

đầu tư, triển khai được ít nhất 05 dự án đã cam kết taị hội nghị xúc tiến đầu tư 

năm 2019.   

Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả, hàng cấm. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nỗ lực phấn đấu thu nội địa để đến ngày 

30/9/2020 đạt từ 75% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2020 trở lên.  

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới, thúc đẩy maṇh me ̃ sản xuất nông lâm nghiêp̣, nhất là các lĩnh vực, 

ngành hàng, sản phẩm nông sản có ưu thế và giá trị gia tăng cao của tỉnh; triển 

khai có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), phấn đấu công 

nhận 15 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên và thực hiện hiệu quả chính sách 

khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Nỗ lực phấn đấu có thêm 13 xã đaṭ chuẩn 

nông thôn mới. 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch 

chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040; xây dựng Kế 

hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tăng cường các giải 

pháp, đề xuất chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các 

chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mục tiêu Đề 

án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.   

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội.  

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không lơ 
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là, chủ quan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Đồng thời 

nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân, triển khai các 

giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành sớm các mục tiêu về quản lý sức khoẻ 

Nhân dân bằng hồ sơ sức khoẻ điện tử. Triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

theo đúng quy định, qua đó nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm an sinh, góp phần 

ổn định xã hội.  

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; linh hoạt điều chỉnh chương trình, 

phương thức dạy và học, kiểm tra, thi phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 

mới, lựa chọn sách giáo khoa, chuẩn bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để thực 

hiện chương trình sách giáo khoa mới bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình 

hình, điều kiện của tỉnh.    

Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo như Nghị quyết số 25-NQ/TU, 

ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề ra; đẩy mạnh Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chuyên đề học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là “Tăng cường 

khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai 

đoạn cách mạng mới”; đẩy maṇh các giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.  

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng, đối tươṇg bảo trơ ̣xã hôị; thực hiện các giải pháp giúp đỡ và chính 

sách hỗ trợ đối với người nghèo, chỉ đạo công tác giảm nghèo năm 2020 đạt từ 

3% trở lên. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động và 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  

4. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao đạo đức công vụ gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, 

thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành 

chính đạt trên 30% các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Các cơ quan, đơn vị tăng 

cường thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 50% các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc; phấn đấu trên 99% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được giải quyết đúng 

thời hạn quy định, đẩy maṇh thưc̣ hiêṇ dic̣h vu ̣ công mức đô ̣ 3, 4. Thực hiện 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích. Đẩy nhanh  thực hiện Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2019 - 2025 theo lộ trình đã phê duyệt; chuyển maṇh hình thức chỉ đaọ, điều 

hành từ trưc̣ tiếp sang trưc̣ tuyến để nâng cao hiêụ quả và phòng chống dic̣h 

Covid-19. Tổ chức tổng kết các chương trình, đề án, kế hoạch,… kết thúc trong 
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năm 2020 để đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho giai đoạn 

tiếp theo. 

Thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp 

uỷ, chính quyền trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử 

lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài 

nguyên môi trường, công tác cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tồn 

đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước Đại hội Đảng các cấp được 

dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực.  

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc 

chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Triển khai hiệu quả Đề án xây 

dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, tuần tra 

chốt chặn đảm bảo an ninh biên giới. Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh 

phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, 

tín dụng đen, ma tuý… Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an toàn tuyệt đối cho Đại hội 

Đảng các cấp. Tăng cường mở rộng quan hệ hơp̣ tác, hữu nghi ̣ với Quảng Tây- 

Trung Quốc, thúc đẩy tăng năng lưc̣ xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tỉnh phối 

hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực 

hưởng ứng phong trào thi đua; quan tâm phát hiện, giới thiệu, nhân rôṇg các mô 

hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới xuất hiện từ phong trào thi đua. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lạng Sơn chủ động và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền 

thông của Trung ương tăng thời lượng tin, bài trên đài, báo Trung ương, nhất là 

VTV, VOV,…; mở chuyên trang, chuyên mục trên đài, báo của tỉnh tuyên 

truyền nội dung phát động đơṭ thi đua cao điểm, nêu gương các tập thể, cá nhân 

có nhiều thành tích, quảng bá cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện 

phong trào để Nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, tích cực hưởng ứng, học tập. 

8. Kết thúc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết và biểu 

dương, khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.  

9. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) cơ quan thường trực của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kịp thời các 

cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nội dung đơṭ thi đua cao điểm. 
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Hướng dẫn bình xét khen thưởng, tổng hợp, thẩm định thành tích của các tập 

thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

Với tinh thần quyết tâm và sáng taọ, ý chí kiên cường vươṭ qua khó khăn, 

thử thách, phát huy cao đô ̣nội lưc̣, tinh thần đoàn kết, đồng thuâṇ của toàn xa ̃

hôị, sự lañh đaọ, chỉ đaọ sát sao, có hiêụ quả của các cấp, các ngành, cơ quan, 

đơn vi,̣ chúng ta tin tưởng rằng đợt thi đua cao điểm lâp̣ thành tích xuất sắc chào 

mừng Đaị hôị Đaị biểu Đảng bô ̣ tỉnh Laṇg Sơn lần thứ XVII, phấn đấu hoàn 

thành các muc̣ tiêu, nhiêṃ vụ năm 2020 se ̃thu đươc̣ kết quả tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;             

- Vụ III, Ban TĐKT TW;                                         

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- UBND 6 tỉnh (cụm TĐ 7 tỉnh MN BGPB); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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