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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện một 

số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như sau:  

Tập trung thực hiện quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, dự toán ngân sách. Khẩn trương triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023. Ban hành Kế 

hoạch phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025, chỉ đạo tập 

trung triển khai các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, hạn chế tối đa lây nhiễm 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng. Tập trung tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự 

án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn 

thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu 

tư công kế hoạch năm 2020, nhất là các dự án khởi công mới và hoàn thành 

trong năm 2020. Tiếp tục triển khai các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường 

đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

khôi phục sản xuất, triển khai các chương trình, dự án, thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ 

đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, bù đắp các khoản hụt thu, 

thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, 

tăng cường trao đổi, đàm phán với Quảng Tây, Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất nhập khẩu.  

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 bảo đảm an 

toàn, hoàn thành tuyển sinh các cấp học. Tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh 

đồng chí Lương Văn Tri, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 

năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tăng cường 

các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền 

biên giới quốc gia. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm tra 

việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu, ý 

thức phục vụ của công chức, viên chức.   

Ngay sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng, UBND tỉnh đã 

chủ động chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tập trung rà soát các đối tượng đi về từ vùng 
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dịch để thực hiện việc giám sát, cách ly phù hợp. Khi phát hiện 04 trường hợp 

nghi nhiễm COVID-19 tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, đã chỉ đạo 

khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch; cả hệ thống chính 

trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo cấp độ 2 theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/4/2020 

của UBND tỉnh về điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19. Thiết 

lập cách ly y tế tại khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, xây dựng phương 

án cụ thể phong tỏa và tiến hành cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan 

đến ca bệnh bảo đảm an toàn. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các 

ngành với tinh thần không lơ là, chủ quan, hết sức nỗ lực, khẩn trương triển khai 

thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế bảo đảm an toàn về y tế cho Nhân 

dân. Chỉ đạo tập trung kiểm soát tình hình khu vực biên giới, ngăn chặn triệt để 

tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, duy trì các chốt biên giới tại các đường mòn, 

lối mở, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp 

đảm bảo y tế đối với khu vực cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp tục thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.  

Trong tháng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản 

quy phạm pháp luật, 256 quyết định cá biệt, 22 chương trình/kế hoạch, 57 báo 

cáo, 725 công văn, 58 thông báo kết luận và các văn bản khác 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. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì 41 cuộc họp, dự 10 

cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương với các địa phương.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2020 

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thu hoạch các loại cây trồng vụ 

Đông - Xuân, cơ bản hoàn thành việc gieo cấy vụ mùa. Tổng diện tích gieo 

trồng vụ Đông - Xuân 48.508 ha, tăng 1,98% so với cùng kỳ; tổng sản lượng 

lương thực ước đạt 153,6 nghìn tấn, giảm 0,7%1. Diện tích gieo trồng vụ mùa 

45.710 ha, đạt 98,9% kế hoạch; tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng ở mức độ 

thấp, không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đàn gia cầm 

có chiều hướng giảm nhẹ2, việc tái đàn lợn chậm3 do dịch tả lợn Châu Phi đã 

bùng phát trở lại4. Lũy kế 8 tháng, trồng rừng mới được 8.154 ha, đạt 90,6% kế 

hoạch, trong đó: trồng rừng tập trung 5.475 ha, trồng cây phân tán 2.679 ha. 

Trong tháng xảy ra 06 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 11,01 ha rừng trồng; lũy kế 8 

                                           
1 Sản lượng một số cây trồng khác như: Thuốc lá 4.424 tấn, giảm 8,37% so với cùng kỳ, thạch đen 9.479 tấn, 

tăng 3,74%, ớt 17.447 tấn,... 
2 Tổng đàn gia cầm khoảng 4.78 triệu con, giảm 6% so với cùng kỳ, do giá thịt lợn tăng cao, nhu cầu thay thế 

thịt lợn bằng gia cầm của nhân dân.  
3 Đàn trâu, bò ước khoảng 113.613 con ; Đàn lợn còn khoảng 102.000 con 
4 Tính đến ngày 11/8/2020, bệnh xảy ra tại 11/11 huyện, thành phố tại 940 hộ/343 thôn/113 xã. Tổng số lợn 

mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 2.964 con lợn với tổng trọng lượng là 138.770 kg. 
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tháng xảy ra 09 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 12,15 ha, tăng 05 vụ, tăng 1,32 

ha so với cùng kỳ. 

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn 

mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đã có 126/129 

công trình khởi công mới đang triển khai xây dựng5, khối lượng trung bình đạt 

trên 60%; đối với các công trình tại các xã điểm có 71/71 công trình đang triển 

khai, khối lượng xây dựng trung bình đạt 65% và có 07 công trình cơ bản hoàn 

thành khối lượng. Hoàn thành thẩm định hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới các xã: Tân Lập, huyện Bắc Sơn, Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, Hữu Lễ, 

huyện Văn Quan và Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng. Đến hết tháng 8/2020, số tiêu 

chí bình quân 01 xã đạt 11,66 tiêu chí/xã6. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Hoạt động thông quan hàng hóa tại 05 cửa khẩu7 trong tháng diễn ra ổn 

định. Hiện tại do đã hết mùa vụ đối với một số loại nông sản, trái cây của Việt 

Nam nằm trong danh sách xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, cùng với 

việc thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống 

và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cửa khẩu nên kim ngạch xuất 

nhập khẩu hàng hóa trong tháng đạt thấp. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua 

địa bàn trong tháng 8 ước đạt 240 triệu USD, trong đó xuất khẩu 90 triệu USD, 

nhập khẩu 150 triệu USD; lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước thực hiện 

8 tháng là 1.810 triệu USD, đạt 32,9% kế hoạch, giảm 37,2% so với cùng kỳ, 

trong đó: Xuất khẩu 820 triệu USD, đạt 25,5% kế hoạch, giảm 48,7%  nhập 

khẩu 990 triệu USD, đạt 43,4% kế hoạch, giảm 22,7%. Hàng địa phương xuất 

khẩu 8 tháng ước 62 triệu USD, đạt 41,3% kế hoạch, giảm 29,9%. 

c) Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu các dự án 

khởi công mới, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp, 

nhất là các dự án trọng điểm, dự án cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia. Tổng nguồn vốn đầu tư công phân bổ kế hoạch 2020 là 3.260,6 tỷ 

đồng8. Giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn tháng 8/2020 ước đạt 242,5 tỷ 

đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 2.032,5 tỷ đồng, đạt 62,3% kế hoạch9. Giải ngân 

                                           
5 Còn 03 tuyến đường tại xã Tú Đoạn và Tú Mịch, huyện Lộc Bình đã hoàn thiện công tác chuẩn bị nhưng thiếu 

xi măng nên chưa được tiến hành khởi công xây dựng. 
6Số xã đạt 19 tiêu chí có 50/181 xã, chiếm 27,62%; Số xã đạt 15-18 tiêu chí có 05/181 xã, chiếm 2,76%; Số xã 

đạt 10-14 tiêu chí có 36/181 xã, chiếm 19,89%; Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 90/181 xã, chiếm 49,72%. 
7 Trên địa bàn tỉnh vẫn đang thực hiện thông quan hàng hóa đối với 05/12 cửa khẩu (CK quốc tế: Hữu Nghị, Ga 

Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam). 
8 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 1.508,8 tỷ đồng (vốn cân đối NSĐP theo tiêu chí định mức 719,8 tỷ đồng, vốn 

thu XSKT 11 tỷ đồng; vốn thu phí 116,6 tỷ đồng; vốn thu sử dụng đất 661,5 tỷ đồng); Vốn CTMTQG 911,9 tỷ 

đồng; Vốn các chương trình mục tiêu161,4 tỷ đồng; Vốn NSTW khác (TPCP, dự phòng chung) 199,9 tỷ đồng; 

Vốn ODA 422,5 tỷ đồng. 
9Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 979 tỷ đồng, đạt 64,9% kế hoạch; Vốn CTMTQG 670 tỷ đồng, đạt 73,5% kế 

hoạch; vốn các chương trình mục tiêu 143 tỷ đồng, đạt 88,6% kế hoạch; vốn NSTW khác (TPCP, dự phòng 

chung) 60,5 tỷ đồng, đạt 30,3% kế hoạch; vốn ODA 180 tỷ đồng, đạt 37,6% kế hoạch. 
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các nguồn vốn tháng 8 ước đạt 173,5 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 1.630 tỷ 

đồng, đạt 50% kế hoạch10. 

d) Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch 

Trong tháng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định 

và tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung 8 tháng 

tăng 3,2% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 6,02%; công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,04%; 

cung cấp nước, xử lý nước thải tăng 4,34%. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu 

8 tháng đầu năm: Điện sản xuất đạt 603 triệu Kwh, đạt 69,7% kế hoạch, giảm 

1,8%; điện thương phẩm 499,5 triệu Kwh, đạt 62,4% kế hoạch, tương đương 

cùng kỳ; than sạch 410 nghìn tấn, đạt 73,9% kế hoạch, tăng 2,6%; xi măng 409 

nghìn tấn, đạt 47,1% kế hoạch, giảm 29,7%; gạch các loại 150 triệu viên, đạt 

65,2% kế hoạch, tăng 7,1%; đá các loại 2.460 nghìn m3, tăng 1,4%; gỗ và các 

sản phẩm từ gỗ rừng trồng 85 nghìn m3, đạt 68% kế hoạch, tăng 1,2%. 

Hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn không có biến động lớn, 

nguồn cung đảm bảo. Trước tình hình có ca dương tính với COVID-19 trên địa 

bàn huyện Đình Lập, tình hình hàng hóa trên địa bàn cơ bản vẫn ổn định; đối với 

nhóm hàng thiết bị y tế phòng dịch như: khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay, 

dung dịch sát khuẩn... cơ bản vẫn đảm bảo nguồn cung, mặc dù giá bán khẩu 

trang y tế có xu hướng tăng nhẹ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ 

tháng 8 ước đạt 1.700 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 12.708 tỷ đồng, đạt 56,8% kế 

hoạch, giảm 7% so với cùng kỳ. Hệ thống ngân hàng tiếp tục triển khai các biện 

pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt đối 

với các trường hợp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tổng nguồn vốn huy 

động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đến 31/8/2020 đạt 30.567 tỷ đồng, 

tăng 4,5% so với 31/12/2019; tổng dư nợ tín dụng đạt 31.534 tỷ đồng, tăng 0,9% 

so với 31/12/2019; lãi suất cho vay tiếp tục ổn định ở mức thấp. Dịch vụ bưu 

chính, viễn thông, vận tải tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng, mở rộng 

phạm vi phục vụ đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Hoạt động du lịch được 

quan tâm, chú trọng, đề ra nhiều phương án thu hút khách du lịch đến với tỉnh 

sau thời gian dãn cách xã hội; tuy nhiên do đại dịch COVID-19 lại tiếp tục bùng 

phát, tỉnh Lạng Sơn đã công bố có dịch trên địa bàn. Tổng lượng khách du lịch 

trong tháng 8/2020 đạt 83.800 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1.640 lượt, 

khách nội địa 82.160 lượt. 

đ) Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư 

Trong tháng đăng ký thành lập mới 44 doanh nghiệp, tính từ đầu năm đến 

ngày 25/8/2020 đăng ký thành lập mới 254 doanh nghiệp, đạt 51% kế hoạch, với 

tổng số vốn đăng ký là 2.026 tỷ đồng11. Lũy kế toàn tỉnh có 3.192 doanh nghiệp 

                                           
10 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 752 tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 576 tỷ 

đồng, đạt 63% kế hoạch; vốn các chương trình mục tiêu 138 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch; vốn NSTW khác 

(TPCP, dự phòng chung) 54 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch; vốn ODA 110 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch,. 
11 Có 24 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; có 134 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 

tăng 21% và 78 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 7% so với cùng kỳ; có 64 doanh nghiệp thông báo Quyết 

định giải thể (tăng 10%) và 48 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể. 
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với số vốn đăng ký  27.099 tỷ đồng (trong đó có 159 doanh nghiệp đang tạm 

ngừng hoạt động có thời hạn, chiếm 5% và 318 doanh nghiệp đang chờ giải thể, 

chiếm 10% tổng số doanh nghiệp); có 646 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng 

ký hoạt động. Đăng ký thành lập mới được 40 HTX, lũy kế có 296 hợp tác xã và 

02 liên hiệp HTX đăng ký hoạt động, tổng số vốn đăng ký là 396,4 tỷ đồng. Đã 

quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 14 dự 

án, tổng vốn 1.091 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 16 dự án, tổng vốn đầu tư tăng thêm 

41,5 tỷ đồng; thực hiện thông báo chấm dứt dự án, thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 07 dự án. Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các 

dự án đã cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

e) Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước đạt 501,7 tỷ đồng, trong 

đó: thu nội địa 182,5 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 319,2 tỷ đồng. 

Lũy kế 8 tháng ước thu 4.161,9 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, giảm 7,7% so với 

cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 1.751,4 tỷ đồng, đạt 63,7% dự toán, giảm 14,2%; 

thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.408 tỷ đồng, đạt 70,8% dự toán, giảm 1,5%; 

thu từ các khoản huy động, đóng góp 2,55 tỷ đồng.  

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt 682,8 tỷ đồng, trong đó 

chi cân đối 577,4 tỷ đồng, chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 

105,4 tỷ đồng. Lũy kế tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng là 6.177,3 tỷ đồng, 

đạt 52,7% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó: Chi cân đối ngân sách 

địa phương 5.171 tỷ đồng, đạt 56,7% dự toán, tăng 1,0%; chi các chương trình 

mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 1.006,3 tỷ đồng, đạt 38,6% 

dự toán, tăng 11,8%. 

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Hoàn thành tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đảm 

bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2020 đạt 97,8 %. Hoàn thành xét tuyển, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2020 - 2021. 

Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày 

khởi nghĩa Bắc Sơn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng 

tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị tổng 

kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai 

đoạn 2000-2020. Tham gia tập huấn và thi đấu các giải toàn quốc đạt nhiều kết 

quả: Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2020 tại Nghệ An đạt 01 huy 

chương đồng; Giải cầu lông bóng bàn gia đình toàn quốc 2020 giành được 04 

huy chương (01 huy chương vàng, 03 huy chương đồng) và xếp thứ 09 toàn đoàn. 

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc điều tra dịch tễ, tuyên truyền, hướng dẫn 

và cài đặt ứng dụng Bluezone; khi phát hiện 04 ca bệnh dương tính với COVID-

19; UBND tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế liên quan đến ca bệnh nhiễm 

COVID-19 trên địa bàn huyện Đình Lập để cách ly toàn bộ Khu 7, thị trấn Đình 
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Lập, huyện Đình Lập, kể từ 00 giờ ngày 05/8/2020, đồng thời quan tâm thực 

hiện đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự tại khu vực cách ly. Thành lập 03 

chốt Kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19; ban hành các văn 

bản triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch, đến nay trên địa bàn 

toàn tỉnh chưa phát hiện thêm ca bệnh mới, bước đầu đã kiểm soát tốt, không để 

dịch bệnh lây lan trên diện rộng, trong cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công 

tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu: 100% khách nhập cảnh về từ Trung Quốc tại 

tất cả các cửa khẩu được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Tiến 

hành phun khử khuẩn diện rộng hàng ngày tại các cửa khẩu, các khu vực làm 

việc, bến bãi được 32 lần. Duy trì hoạt động tốt 02 máy phun khử khuẩn tự động 

tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt. Trong 

tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, không xảy ra vụ ngộ 

độc thực phẩm. Tất cả các bệnh viện trong tỉnh thực hiện phân luồng, phân loại 

khám ngay từ khi người bệnh đến bệnh viện, nhằm phát hiện những ca nghi ngờ 

mắc COVID-19 để cách ly kịp thời. Kết quả khám và điều trị Y tế công lập cả 3 

tuyến trong tháng: khám 119.606 lượt người; điều trị nội trú bệnh viện và lưu trú 

tại trạm y tế xã: 12.804 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú: 11.789 lượt bệnh 

nhân; lũy kế 8 tháng cả 3 tuyến: Khám 842.608 lượt người, đạt 58,6% kế hoạch 

năm; điều trị nội trú và lưu trú 87.342 lượt bệnh nhân, đạt 62% kế hoạch năm; 

điều trị ngoại trú  89.482 lượt bệnh nhân, đạt 195% kế hoạch năm. Tổng số khám 

bệnh trong tháng của các phòng khám đa khoa ngoài công lập được 22.539 lượt, 

chuyển viện 721 lượt; lũy kế 8 tháng khám được 173.397 lượt, chuyển viện 

4.693 lượt. Thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh khác trên địa 

bàn tỉnh; bệnh truyền nhiễm được kiểm soát tốt.  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương bệnh 

binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động 

thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách. Trợ cấp thường xuyên cho 4.081 

người có công với kinh phí 7.755 triệu  đồng. Tư vấn việc làm, học nghề, chính 

sách pháp luật lao động cho 1.596 người. Tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm 

tại Trung tâm với 229 người tham gia và 04 phiên giao dịch việc làm lưu động 

với 570 người tham gia. Tiếp tục triển khai rà soát, thống kê các đối tượng được 

hưởng chính sách hỗ trợ do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Trung ương, của tỉnh.  

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

Triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

cấp huyện. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án sử dụng đất các 

công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương; đã phê duyệt 10 xã 

để tổ chức thực hiện12. Trong tháng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

tổ chức được 31 giấy, diện tích 392 ha, cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 1.325 

                                           
12 Xã Yên Khoái, Tú Mịch, Quan Bản, Xuân Dương, huyện Lộc Bình; xã Đô Lương, Minh Tiến, Vân Nham, 

huyện Hữu Lũng, xã Bính Xá, Cường Lợi, huyện Đình Lập, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc  
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giấy, diện tích 318,3 ha, lũy kế 8 tháng cấp cho tổ chức được 209 giấy, diện tích 

555,5 ha, cho hộ gia đình, cá nhân được 10.126 giấy, diện tích 2.114,3 ha. Thực 

hiện công tác kiểm kê đất đai tỉnh năm 2019, đã kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai 

cấp huyện của 11/11 huyện, thành phố và 66 lượt xã, thị trấn. 

Tiếp tục quản lý, theo dõi triển khai thực hiện các đề tài, dự án mới và 

chuyển tiếp về khoa học - công nghệ theo quy định: kiểm tra tiến độ thực hiện 07 

đề tài, dự án khoa học và công nghệ; hoàn thiện việc ký hợp đồng thực hiện 2/3 dự 

án thuộc Chương trình nông thôn miền núi; ký hợp đồng 6/7 đề tài 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 tổ chức triển khai thực hiện và kết thúc 17/119 cuộc thanh 

tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 918,9 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 

795,6 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đối với 106 tổ 

chức, cá nhân với số tiền nộp ngân sách nhà nước là 74,3 triệu đồng. Tiếp tục 

thực hiện và kết thúc 03/05 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng, phát hiện sai phạm về kinh tế 758,8 triệu 

đồng, đã kiến nghị thu hồi 635,5 triệu đồng. Các cơ quan hành chính tiếp 246 

lượt công dân, tiếp nhận 41 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó số đơn khiếu nại, 

tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính là 27 đơn 

(có 11 đơn tồn kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết được 06/27 đơn. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện và kết thúc 197/299 cuộc 

thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 9.593,0 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 

9.045,8 triệu đồng, đã thu được 5.806,7 triệu đồng; yêu cầu trả lại các cá nhân 

238,6 triệu đồng, thu về quỹ, trả lại cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán và 

xử lý khác 308,5 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đối 

với 1.022 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã nộp ngân 

sách 1.958,3 triệu đồng. Các cơ quan hành chính tiếp 2.182 lượt công dân, tiếp 

nhận 243 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 

giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp là 105 đơn, đã giải quyết 

được 84, đạt tỷ lệ 80,0%. Triển khai và kết thúc 10/12 cuộc thanh tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị thu hồi 

3.299,6 triệu đồng; đã thu hồi 1.327,2 triệu đồng. 

Trong tháng, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 435 vụ buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 380 vụ; tổng 

số tiền xử lý vi phạm hành chính: 6,631 tỷ đồng; khởi tố 27 vụ; 48 đối tượng. 

Lũy kế 8 tháng, đã kiểm tra 3.507 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 2.867 vụ; tổng số tiền xử lý vi phạm 

hành chính: 53,6 tỷ đồng; đã khởi tố 271 vụ; 404 đối tượng. 

5. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên 

giới quốc gia được giữ vững. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, 

giáo dục quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ 

năm 2020 theo kế hoạch. Trong tháng xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự, hậu quả 



8 
 

 

làm bị thương 06 người, thiệt hại tài sản trị giá 61 triệu đồng; đã điều tra truy 

xét, làm rõ 40 vụ, 43 đối tượng (23 vụ, 24 đối tượng xảy ra từ trước), thu hồi tài 

sản trị giá 35 triệu đồng (tỷ lệ phá án đạt 94,4%). Bắt 12 vụ, 43 đối tượng đánh 

bạc; khởi tố 07 vụ, 35 bị can, xử lý hành chính 05 vụ, 08 đối tượng. Bắt 29 vụ 

buôn bán ma túy, 47 đối tượng, thu giữ 25,5 gam heroin, 301 viên và 7,6 gam 

ma túy tổng hợp. Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao 

thông, làm chết 06 người, bị thương 02 người; tính chung trong 8 tháng xảy ra 

27 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết, 10 người bị thương; so với cùng kỳ 

năm 2019 giảm 07 vụ (-20,6%), giảm 09 người chết (-25,0%), giảm 06 người bị 

thương (-37,5%). 

Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, giữ mối liên hệ với Khu 

tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc để trao đổi về tình hình xuất nhập 

khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu giữa hai bên, công tác phòng, chống kiểm soát 

dịch COVID-19, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp phối hợp tháo gỡ khó 

khăn, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Quan hệ hợp 

tác với các địa phương khác của Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục được mở rộng, 

phát triển trong bối cảnh dịch bệnh; duy trì và thúc đẩy quan hệ với cơ quan đại 

diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tăng cường liên kết với các địa phương, tổ 

chức quốc tế, góp phần chủ động tích cực hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh, 

nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị; xây 

dựng và giữ vững môi trường lành mạnh, an toàn, ổn định và phát triển. 

6. Công tác cải cách hành chính  

Tiếp tục triển khai xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần áp dụng cho 

việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm đối với 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1150/QĐ-BNV 

ngày 30/12/2019 của Bộ Nội vụ. Đến ngày 20/8/2020, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công đã tiếp nhận 23.635 hồ sơ, đã giải quyết 21.994 hồ sơ, trước hạn 11.375 

hồ sơ (chiếm 51,72%), đúng hạn 10.572 hồ sơ (chiếm 48,07%), trễ hạn 47 hồ sơ 

(chiếm 0,21%), trả qua bưu chính công ích 1.599 hồ sơ (chiếm 7,27%); còn 1.634 

hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 06 hồ sơ quá thời hạn giải quyết 

Đánh giá chung, mặc dù tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, 

đang có diễn biến mới phức tạp, lây lan nhanh trên phạm vi toàn quốc và trên 

địa bàn tỉnh đã có ca dương tính, UBND tỉnh đã triển khai ngay các biện pháp 

cấp bách trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; huy động cả hệ thống 

chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành với tinh thần không 

lơ là, chủ quan, hết sức nỗ lực, khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của 

Chính phủ, bảo đảm an toàn về y tế cho Nhân dân. Do đó, tình hình kinh tế - xã 

hội ổn định; an ninh - trật tự an toàn xã hội được tăng cường, phát hiện sớm và 

triệt phá nhiều nhóm đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua 

biên giới; tích cực trao đổi, hội đàm với Trung Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn 

trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và các vụ việc phát sinh, duy trì môi 

trường hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới. 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2020 

1. Xác định thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19 

hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới là nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu. Các cấp, các ngành tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không 

để phát sinh ổ dịch mới, lây lan trong cộng đồng; thực sự quyết liệt trong truy 

vết, kiểm soát tốt các đối tượng đến từ vùng dịch, khai báo y tế và tổ chức cách 

ly theo quy định; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên 

tuyến biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở. Thực hiện nghiêm các biện pháp 

cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, kiểm soát các đối tượng người nước 

ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh. Rà soát danh sách, kinh phí hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch COVID19 đối với người lao động bị mất việc làm, giảm 

sâu thu nhập, không bảo đảm mức sống tối thiểu nhưng không được quy định hỗ 

trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.  

2. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ gieo trồng, chăm sóc các loại cây 

trồng vụ mùa năm 2020. Thực hiện tốt công tác điều tra dự tính, dự báo phòng 

chống dịch bệnh trên cây trồng. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh 

tiến độ trồng rừng, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Tăng cường 

công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ; theo dõi, đôn 

đốc kiểm tra các công trình thủy lợi, nhất là đối với công trình có những sự cố 

hư hỏng, các công trình đang thi công cần đẩy nhanh tiến độ, hạng mục quan 

trọng để đảm kịp thời tích nước phục vụ cho sản xuất. Tiếp tục xây dựng chuỗi 

giá trị trong sản xuất nông nghiệp; tiêu chuẩn hóa OCOP đối với các sản phẩm. 

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất tổng thể, các 

mô hình phát triển sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, tiến độ khởi 

công, thi công các hạng mục công trình để đảm bảo tiến độ. Tiếp tục tổ chức 

thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; triển khai hiệu quả Đề 

án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030. Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các 

xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.  

 3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực 

thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, không để xảy ra ùn tắc 

hàng hóa tại các cửa khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc quy trình về y tế và tạo điều kiện thuận 

lợi đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thực hiện hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hoá. Chủ động, nắm bắt tình hình quản lý, hoạt động xuất 

nhập khẩu tại các cửa khẩu; các thay đổi về chính sách, điều hành của hoạt động 

xuất nhập khẩu, thương mại biên giới của Trung Quốc; những biến động bất 

thường, chủ động, kịp thời báo cáo Trung ương, tiếp tục tăng cường hội đàm, 

trao đổi với các cơ quan có liên quan của Quảng Tây, Trung Quốc để trao đổi, 

thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho xuất nhập khẩu hàng 

hóa, khẩn trương thúc đẩy hoạt động trở lại tại các cửa khẩu phụ. Tăng cường 

công tác kiểm tra tình hình giá cả đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và 
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các mặt hàng thiết bị vật tư y tế phòng dịch. Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; quản lý tốt thị 

trường nội địa. 

4. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ 

các văn bản chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công. Tập trung kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất 

là trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư xây dựng, để tạo điều 

kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Chủ động điều hòa vốn 

sang dự án có khối lượng lớn đảm bảo giải ngân đến 30/9/2020 đạt 60% tổng kế 

hoạch vốn ODA mà Trung ương giao đầu năm. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn 

trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng và thi công 

xây lắp để phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến tháng 9/2020 đạt trên 40% kế hoạch vốn: 

Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA), dự án sửa chữa 

nâng cao an toàn đập WB 8, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB, Hệ thống thoát nước và xử lý 

nước thải thành phố Lạng Sơn.   

5. Tập trung cao độ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm bù 

đắp thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện hiệu quả các cơ chế chính 

sách của tỉnh về thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, khuyễn khích hỗ trợ trông 

lĩnh vực nông lâm nghiệp. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19; triển khai các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư 

kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục 

sản xuất, triển khai các chương trình, dự án, thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai, 

thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành: Kế hoạch 

thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2020; 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh năm 2020; thực hiện Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2020. Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án 

sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

6. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài 

chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020; tổ chức thực hiện kịp thời, có 

hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo 

quy định. Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; rà soát, 

quản lý thu ở tất cả các lĩnh vực, không để thất thoát nguồn thu; đẩy mạnh thu 

hồi nợ đọng thuế đối các khoản nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nợ 

thuế cấp quyền khai thác khoáng sản. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà 

nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định. Ban hành Đề án 

chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên 

dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.   

7. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng giá đất cụ thể phục vụ 

các dự án; tập trung giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển 
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mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận theo quy định cho các tổ chức, cá 

nhân; vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất; giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cá nhân, tổ chức sử dụng 

đất. Các huyện khẩn trương trình thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự 

án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện; triển khai phương án sử dụng đất 

công ty Lâm nghiệp trả về địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt; hoàn 

thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp 

Hữu Lũng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để tiến hành đấu giá các khu 

đất đã có mặt bằng sạch. Tiếp tục quản lý, theo dõi đôn đốc các đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ thực hiện theo tiến độ; tổ chức kiểm tra tiến độ các đề tài 

đang thực hiện và tổ chức nghiệm thu kết quả đối với các đề tài đã hết thời gian 

thực hiện. Hoàn thiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ OCOP, triển 

khai Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra quản lý nhà nước về các sản 

phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

8. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 , tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm 

học 2020 - 2021. Tiếp tục đôn đốc, theo dõi rà soát mạng lưới trường, điểm 

trường, thực hiện kế hoạch sáp nhập trường năm 2020; triển khai Chương trình 

sữa học đường, Kế hoạch mua sắm trang thiết bị trường học. Thực hiện tốt công 

tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Tăng cường công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh, quản lý 

chặt chẽ, bảo đảm chất lượng thuốc và giá thuốc, giá dịch vụ y tế; đảm bảo các 

vật tư, hóa chất, phương tiện cho công tác phòng, chống dịch. Tổ chức tốt các 

hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Đại 

hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2020, Lễ tôn vinh doanh 

nhân, Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020, Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày khởi 

nghĩa Bắc Sơn; hoàn thiện dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ 

thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đến năm 

2030, tầm nhìn năm 2035. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, 

người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm các chủ thể không 

thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Thực hiện đầy đủ 

các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối người có công với cách 

mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo.  

9. Tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được 

phê duyệt; hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm 

tra, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tham mưu xử lý, giải quyết các vụ việc 

phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham 

nhũng theo quy định, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra thực hiện pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch.  

10. Tăng cường quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. Tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua 
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đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới. Thực hiện tốt công tác huấn luyện 

lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tập huấn cho cán bộ quân sự cơ sở. 

Thường xuyên nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an 

toàn, an ninh chính trị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đấu tranh 

quyết liệt với tội phạm hình sự, ma túy; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục chủ động 

trao đổi thông tin, hội đàm, phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung 

Quốc thúc đẩy thông quan hàng hóa. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác 

với Quảng Tây, Trung Quốc; thúc đẩy, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác 

với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các đối tác tiềm năng khác, 

các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. 

11. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện 

tử, cung ứng dịch vụ công trực tuyến. 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. Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành 

chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện 

quy trình tuyển dụng và thi nâng ngạch công chức. Thực hiện nghiêm túc các 

quy định, đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Tập trung 

giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và 

ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

12. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII và chỉ đạo khẩn trương triển khai, cụ thể hóa nghị quyết Đại 

hội. Tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 

2020. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh về 

tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đầu tư công, thu chi ngân sách năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025./.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 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;  

- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban đảng Tỉnh ủy;                                                           

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh; 

- TAND, VKSND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể 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 chuyên môn, THCB;  

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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