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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTTH  Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

V/v một số giải pháp để tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, 

bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an 

toàn xã hội ứng phó với đại dịch 

Covid-19 trong thời gian tới 

 

       

       Kính gửi: 

         - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

         - UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 154/BC-SKHĐT ngày 29/4/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về tình hình và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự 

an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu 

cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số 

giải pháp sau: 

1. Về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 

- Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết 

liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 theo đúng tinh thần 

chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch có 

hiêụ quả, vừa đẩy maṇh phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng công tác thông tin, 

truyền thông, khuyến cáo cách phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao hiểu biết, 

ổn định tâm lý của người dân. Các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt 

các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh năm 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh theo Nghị 

quyết số 101/NQ-TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai 

thực  hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg 

ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với 

dịch Covid-19.  

Các Sở, ban, ngành có liên quan chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo 
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gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, trong đó 

tập trung tham mưu triển khai thực hiện ngay những nội dung thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND và UBND tỉnh. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố tiếp tục thực đồng bộ các giải pháp thúc đẩy, thu hút đầu tư, 

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

triển doanh nghiệp theo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 

2020, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh; 

nắm bắt, tổng hợp kịp thời những ý kiến, kiến nghị phản ánh khó khăn vướng 

mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tham mưu, giao nhiệm vụ 

cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hoàn thành tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 

doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng kịch bản phát triển kinh tế, xã hội 

chủ động ứng phó với diễn biến dịch Covid-19. 

- Cục Thuế tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 41/2020/NĐ-

CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê 

đất đến các đối tượng nộp thuế; hướng dẫn người nộp thuế làm các thủ tục để 

được gia hạn; tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế khi đến làm các thủ tục 

gia hạn, đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh quán triêṭ, chỉ đaọ các Chi nhánh, tổ 

chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, có hiêụ quả Thông tư số 

01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Chỉ thi ̣ số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bi ̣ 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và xác điṇh là môṭ trong những nhiêṃ vu ̣troṇg tâm 

trong năm 2020. Chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động 

triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, 

lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch; chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về các giải 

pháp, chính sách, chương trình, gói sản phẩm hỗ trợ để khách hàng vay vốn biết 

và phối hợp thực hiện; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực 

tiềm ẩn rủi ro. 

 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp nhâṇ, xử lý thông tin qua đường 

dây nóng; chủ đôṇg làm viêc̣ với các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn 

tỉnh, Hiêp̣ Hôị doanh nghiêp̣ tỉnh và các cơ quan liên quan để giải quyết kip̣ thời, 

triêṭ để các kiến nghi,̣ đề xuất và khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh 

nghiệp. Thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý các tổ chức tín duṇg không thưc̣ hiêṇ 

đúng chỉ đaọ của Ngân hàng Nhà nước, Hôị sở tổ chức tín duṇg trong các trường 

hợp không chấp hành chủ trương, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, 

thiếu trách nhiệm trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng 

vay vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời giám sát, theo dõi xử lý những trường hợp 

lợi dụng chính sách để làm sai lệch chủ trương hỗ trợ khắc phục dịch. 
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2. Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

- Cơ quan quản lý nhà nước (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, cơ 

quan chủ quản Chương trình mục tiêu Quốc gia) tăng cường kiểm tra tiến độ thực 

hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công và thanh toán vốn của các dự án để 

đôn đốc các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, những vướng mắc 

trong thanh toán kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý; kiên 

quyết xử lý nghiêm, kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng 

công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; khẩn trương hoàn thiện 

hồ sơ thanh toán, gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh ngay khi có khối lượng nghiệm thu, 

không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Cuối quý II/2020 bắt đầu thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về đề 

xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đối với dự án chậm giải ngân sang dự án có khối 

lượng thực hiện lớn đảm bảo khả năng giải ngân. 

- Các chủ đầu tư, đơn vị được bố trí vốn, nhất là nguồn vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2020 khẩn trương thực hiện kế hoạch vốn 

đã giao, báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn định kỳ hằng tháng, 

quý, 6 tháng và cả năm về cơ quan chủ quản chương trình, cơ quan tổng hợp để 

báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý (nếu có).  

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án khẩn trương hoàn 

thiện các công việc như khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình 

thẩm định, phê duyệt; lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế, 

dự toán, lựa chọn nhà thầu. 

- Đối với dự án bố trí vốn khởi công mới: các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để có thể khởi công ngay trong quý 

II/2020, nhất là các công trình sử dụng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, 

công trình cấp bách phải triển khai ngay. 

- Đối với dự án bố trí vốn chuyển tiếp, thanh toán nợ hoàn thành: chủ 

đầu tư cùng với nhà thầu xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng hạng mục, 

khối lượng công việc cụ thể để đôn đốc triển khai đảm bảo theo tiến độ đề ra; 

tổ chức nghiệm thu ngay đối với khối lượng đã hoàn thành để giải ngân kế 

hoạch vốn được giao; đối với những dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, 

khẩn trương điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh hợp đồng đảm bảo các dự án đủ 

điều kiện giải ngân. 

- Cơ quan tài chính các cấp (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện, Kho bạc Nhà nước) rà soát danh mục kế hoạch, khẩn trương nhập dự 

toán cho các dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

kho bạc (TABMIS); thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện 

giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, 

hướng dẫn quy trình, thủ tục thu hồi vốn ứng trước cho các dự án, rút ngắn 

thời gian kiểm soát chi.  

3. Về điều hành ngân sách trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 
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a) Về thu ngân sách 

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về 

miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh 

hưởng dịch Covid -19. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng các 

loại thuế để giảm số nợ thuế; rà soát các doanh nghiệp, các lĩnh vực còn thất thu, 

thu khác ngân sách, và các khoản thu từ đất, phấn đấu thực hiện dự toán thu 

NSNN năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đảm 

bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ chi phát sinh. 

- Thường xuyên rà soát, dự báo, đánh giá kỹ những yếu tố tác động làm 

tăng, giảm nguồn thu theo từng lĩnh vực, sắc thuế, kịp thời tham mưu cho Uỷ ban 

nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành về công tác thu ngân sách. Định 

kỳ hằng tháng rà soát, báo cáo UBND tỉnh số thu, dự kiến số giảm thu để có căn 

cứ điều hành ngân sách. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, duy 

trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; cán bộ, 

công chức quản lý thuế thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thực thi công vụ 

và không gây phiền hà cho người nộp thuế. 

- Tiếp tục tăng cường các biêṇ pháp chống buôn lâụ, gian lâṇ thương maị, 

kiểm soát thi ̣trường; thực hiện tốt việc kiểm tra sử dụng hóa đơn, chứng từ; kiểm 

tra hàng hóa trên các phương tiện lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm. Xử 

lý nghiêm những trường hợp vi phạm đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

- Tiếp tuc̣ rà soát lại quỹ đất trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác quy 

hoạch sử dụng đất đối với từng khu, vị trí cụ thể, tham mưu cho UBND tỉnh thực 

hiện quản lý, sắp xếp lại quỹ đất; tiếp tục thực hiện công tác đấu giá đất đối với 

các khu, vị trí đất đã đủ điều kiện và UBND tỉnh đã quyết định cho bán đấu giá. 

- Thực hiện tốt các giải pháp về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 

công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; chủ động phối 

hợp với các ngành có liên quan giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian dịch 

Covid-19, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

b) Về chi ngân sách 

-  Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý 

nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

tài chính trong thực thi công vụ; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, 

tham nhũng. Trong đó lưu ý: 

+ Quán triệt, triển khai thực hiện việc tiết kiệm các khoản chi thường 

xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập 

theo quy định tại Luật Thực hành tiết kiểm, chống lãng phí và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện. 



 5 

+ Không trình UBND tỉnh bổ sung các nội dung chi chưa thực sự cần 

thiết, cấp bách (Các khoản chi sửa chữa trụ sở, các khoản chi khánh tiết, hội 

nghị, hội thảo, tham quan, học tập kinh nghiệm,  các khoản chi mua sắm trang 

thiết bị chưa cần thiết, cấp bách...). 

+ Định kỳ hằng quý rà soát, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện dự 

toán, tiến độ giải ngân, thanh toán các nội dung chi, đề nghị điều chỉnh giảm dự 

toán các nội dung chi thực hiện thấp hơn so dự toán giao đầu năm hoặc không 

phát sinh nhiệm vụ chi, kịp thời tham mưu điều chỉnh cho các nội dung, nhiệm vụ 

chi khác. UBND huyện, thành phố chủ động điều hành dự toán ngân sách cấp 

mình theo phân cấp. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường quản lý các khoản thu ngân 

sách trên địa bàn, quản lý chi NSNN theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi 

dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động rà soát các 

khoản hụt thu điều tiết, xây dựng các phương án đảm bảo cân đối ngân sách 

huyện, thành phố. Trong đó: 

+ Chỉ đạo tăng cường quản lý các nguồn thu, phấn đấu đạt dự toán thu đã 

được HĐND, UBND tỉnh giao ở mức cao nhất; trường hợp thu ngân sách huyện, 

thành phố dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ 

động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối Ngân sách cấp mình 

quản lý, ưu tiên thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chính sách, 

chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.  

+ Cân đối các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của huyện, thành phố 

như: dự phòng ngân sách, kết dư ngân sách năm 2019 và các nguồn khác theo 

quy định để bù đắp số giảm thu điều tiết (nếu có). 

+ Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp không đảm 

bảo bù đắp số giảm thu, phải thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi 

đã bố trí dự toán năm 2020 sang thực hiện năm 2021 và các năm sau. 

+ Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp khó khăn, xảy ra thiếu hụt 

tạm thời quỹ ngân sách các cấp, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý. 

- Khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2020. Nghiêm túc 

thực hiện Công văn số 144/UBND-KTN ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư công năm 2020. 

- Tham mưu điều hành ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19; đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-

19, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và cân đối các nguồn kinh phí bù hụt 

thu điều tiết ngân sách địa phương; đồng thời báo cáo UBND tỉnh để báo cáo các 

Bộ, ngành Trung ương xem xét, bổ sung cân đối hỗ trợ cho địa phương kinh phí 

hụt thu điều tiết ngân sách theo phân cấp. Tăng cường công tác quản lý giá trên 

địa bàn, nhất là giá vật tư y tế, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân 

trong điều kiện xảy ra dịch bệnh. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân, kiểm soát chi ngân sách.  

4. Về bảo đảm an sinh xã hội 

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các 

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

Lạng Sơn. 

- Thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt; phí, lệ phí và giá các 

dịch vụ thiết yếu thuộc thẩm quyền của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh 

Covid-19. 

5. Về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian tới 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị: 

- Tăng cường tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động 

chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu. Thực hiện tốt công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp đăng tải thông tin, hình ảnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, 

Nhà nước, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tích cực 

viết bài, chia sẻ định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, thù địch. 

- Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Lạng Sơn; quá 

trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng các cấp; các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ 

lớn... Bảo đảm an toàn các điểm cách ly y tế, cách ly cộng đồng; xử lý nghiêm 

các trường hợp không chấp hành hoặc thực hiện không đúng các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trọng tâm là tội phạm trộm 

cắp tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn cờ bạc, tội phạm chống người thi 

hành công vụ; nắm tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực, 

tham nhũng trên các lĩnh vực; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian 

lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến công tác 

phòng chống dịch bệnh; hành vi đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu, vật tư, 

trang thiết bị y tế để trục lợi. 

- Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, 

quản lý cư trú, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; rà soát các 

trường hợp trở về từ địa bàn có dịch bệnh, tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm 

để tổ chức cách ly, phòng ngừa dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, vận động 

toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công 

cộng, kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; triển khai 
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hiệu quả phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ùn 

ứ phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu trên các tuyến đường của tỉnh. Đẩy 

mạnh công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng 

xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
                    Hồ Tiến Thiệu 
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