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BÁO CÁO 
 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm, 

 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 
___________________ 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng 2, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm sau:  

1. 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 
Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội và dự toán ngân sách năm 2017. Ngay sau dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 
2017, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, 
toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực với tinh thần khẩn trương, tập trung ngay 
vào công việc từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Đã tổ chức các đoàn kiểm 
tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán 
ngân sách năm 2017 đối với các huyện, thành phố1; kiểm tra, làm việc với một 
số sở, ngành, các doanh nghiệp để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, tinh thần đó đã tác động lan tỏa tới các cấp, các ngành, tạo khí 
thế mới với sự chủ động, khẩn trương, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ năm 2017. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu thực hiện chủ 
trương “Chính quyền tham gia bảo lãnh” cho các doanh nghiệp vay vốn tại các 
tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Chấp 
thuận phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối 
ngân sách địa phương năm 2017 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 
29/7/2016 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 – 
2020 đối với các huyện, thành phố. Tập trung rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư danh mục dự án bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định.   

3. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 
2017 và giai đoạn 2017 - 2020; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và các quyết định về Chính sách 

                   
1 Trong tháng 2 đã kiểm tra 03 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Lãng. Tiếp tục hoàn thành công tác kiểm tra 
trong tháng 3 
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đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017 - 2020; 
quyết định về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; giải thể Đội Chống thất thu thuế, chống 
buôn lậu và gian lận thương mại tại Ga Đồng Đăng. 

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác ra quân đầu xuân trồng cây, làm thủy lợi 
và giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Cung ứng đầy đủ, kịp 
thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. 
Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, chống đói, rét cho gia súc và 
các loại bệnh dịch ở gia súc, gia cầm; nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết để 
có phương án hỗ trợ kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của nhân 
dân; tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; thực hiện tốt kế 
hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2017; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tổ chức thành công Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn 
chủng vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác tại Lạng Sơn. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động thương mại, xuất nhập 
khẩu hàng hóa; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, kiểm soát chặt chẽ 
thị trường; cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, 
nhất là vùng xa, biên giới. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái được tăng cường.  

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách, rà soát, 
thu hồi các khoản nợ ngân sách, tổ chức hiệu quả việc thu phí sử dụng bến bãi 
đối với các phương tiện vận tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Tăng cường 
công tác kiểm tra chi ngân sách, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở 
các cơ quan, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá, 
mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc quyết liệt các 
chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương triển khai thi công các chương trình, dự án 
theo kế hoạch năm 2017, nhất là các dự án trọng điểm ngay sau thời gian nghỉ 
Tết; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án Khu trung chuyển hàng hóa; 
tích cực phối hợp với nhà đầu tư giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình 
triển khai thực hiện Dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết 
Mẫu Sơn,... 

7. Công tác dạy và học được thực hiện nghiêm túc theo nề nếp ngay sau 
thời gian nghỉ Tết; Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chuẩn bị đầy đủ các 
điều kiện thiết yếu tại các cơ sở y tế phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh nhân 
dân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo, không để xảy ra ngộ độc thực 
phẩm, dịch bệnh. Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân các xã đặc 
biệt khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo để chủ động trợ cấp, cứu trợ kịp thời, 
không để hộ dân bị thiếu đói. Tổ chức tốt các hoạt động  văn hóa, lễ hội vui tươi, 
lành mạnh, tiết kiệm; kịp thời kiểm tra, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lợi 
dụng lễ hội, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính. Cán bộ, 
công chức thực hiện nghiêm túc việc không đi lễ hội trong giờ hành chính, 
không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ 
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8. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới 
quốc gia được đảm bảo; công tác tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Các hoạt động đối ngoại nhân dịp tết Nguyên đán 
tuân thủ các quy định đối ngoại và quy chế quản lý biên giới. Tạo điều kiện 
thuận lợi cho chính quyền, nhân dân biên giới hai bên qua lại chúc Tết, thăm 
thân và kiều bào về thăm quê hương trong dịp Tết. Công tác đảm bảo an toàn 
giao thông được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ. 

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

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp 

Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành khâu làm đất, 
gieo trồng vụ xuân đạt 11.768,4 ha, tăng 3,3 so với cùng kỳ; diện tích gieo trồng 
một số loại cây chính vụ đông xuân: Trồng ngô đạt 475,5 ha, tăng 23% so với cùng 
kỳ; trồng khoai lang đạt 83,9 ha, giảm 38% so với cùng kỳ; trồng thuốc lá đạt 
1.140,8 ha, tăng 12,8% so với cùng kỳ; trồng rau – đậu các loại đạt 3.629,5 ha, tăng 
11% so với cùng kỳ; đỗ tương đạt 8,3 ha, tăng 102% so với cùng kỳ; lạc đạt 55,5 
ha, tăng 150 ha so với cùng kỳ (diện tích trồng đỗ tương và lạc tăng cao do nhu 
cầu xuất khẩu sang Trung quốc tăng mạnh trong năm 2016). 

Công tác bảo vệ thực vật: Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự 
tính dự báo dịch hại cây trồng và chỉ đạo phòng trừ đạt hiệu quả; sinh vật hại 
trên các loại cây trồng chính, có mật độ và tỷ lệ hại thấp không ảnh hưởng tới 
sinh trưởng, phát triển và năng suất, sản lượng cây trồng.  

Tình hình đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định, các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm chỉ phát ra một số bệnh lẻ tẻ, không phát 
thành dịch. 

Toàn tỉnh đã tổ chức phát động Tết trồng cây và trồng rừng đầu xuân, đã 
trồng 203.943 cây các loại, tương đương 156,3 ha (Trong đó cây lâm nghiệp 
157.136 cây; cây cảnh quan 996 cây; cây ăn quả 44.474 cây và cây Đào 1.337 
cây). Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được các 
lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả, kịp thời ngăn chặn 
các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tuy nhiên trong tháng vẫn 
xảy ra 04 vụ cháy rừng, thiệt hại 14,6 ha rừng. 

 b) Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,73% so với tháng trước, tăng 23,71% 
so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành 
công nghiệp bằng 99,7% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai khoáng 
bằng 91,43% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,1% so với 
cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt bằng 95,52% so với cùng kỳ; cung 
cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,47 so với cùng kỳ. 

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 2 tháng đầu năm: 
Điện sản xuất 130 triệu Kwh, tăng 4,0% so với cùng kỳ; điện thương phẩm 93 
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triệu Kwh, tăng 2,1% so với cùng kỳ; than sạch 94 nghìn tấn, tăng 5,4% so với 
cùng kỳ; xi măng 156 nghìn tấn, tăng 28,2% so với cùng kỳ; clinker 19 nghìn 
tấn, giảm 75,8% so với cùng kỳ (nguyên nhân giảm là do Nhà máy xi măng 
Đồng Bành thực hiện công tác bảo dưỡng thường kỳ); gạch các loại 13 triệu 
viên, tăng 8,3% so với cùng kỳ; đá các loại 444 nghìn m3, tăng 24,7% so với 
cùng kỳ; nước máy 1.420 nghìn m3, tăng 20,3% so với cùng kỳ; chì thỏi 800 tấn, 
giảm 27,3% so với cùng kỳ; bột đá mài 1.081 tấn, tăng 23,3% so với cùng kỳ; 
gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng 8.000 m3, tăng 14,3% so với cùng kỳ. 

c) Thương mại, dịch vụ và du lịch 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng 2 đạt 1.600 tỷ đồng; 
lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 3.234 tỷ đồng, đạt 9,5% kế hoạch năm, tăng 2,7% so 
với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,12% so với tháng trước; tăng 0,04% so 
với tháng 12/2016; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm tăng 2,2% so 
với bình quân cùng kỳ năm 2016. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước 320 triệu USD, trong đó 
xuất khẩu 170 triệu USD, nhập khẩu 150 triệu USD. Luỹ kế 2 tháng đầu năm 
ước 570 triệu USD, đạt 7,8% kế hoạch, tăng 3,0% so với cùng kỳ, trong đó xuất 
khẩu 310 triệu USD, đạt 7,9% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ; nhập khẩu 
260 triệu USD, đạt 7,7% kế hoạch, giảm 11,8% so với cùng kỳ (do sau tết các 
hoạt động giao thương chưa ổn định, nhập khẩu ô tô giảm).  

Trong tháng 2, tổng lượng khách du lịch trên địa bàn ước đạt 281.500 
lượt, đạt 25% kế hoạch, tăng 9,2 % so với cùng kỳ tháng 1, trong đó khách quốc 
tế 37.200 lượt, khách trong nước 244.300 lượt; doanh thu xã hội ước đạt 97 tỷ 
đồng (đạt 15% kế hoạch, tăng 10 % so với cùng kỳ tháng 1). Lũy kế 02 tháng 
đầu năm lượng khách du lịch trên địa bàn 541.500 lượt (đạt 10 % kế hoạch, tăng 
8,9% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế 67.800 lượt, khách trong nước đạt 
473.700 lượt, doanh thu xã hội ước đạt 187 tỷ đồng (đạt 15% kế hoạch, tăng 
9,3% so với cùng kỳ). 

d) Đầu tư và xây dựng 

 Sau nghỉ tết, các chủ đầu tư và nhà thầu đã khẩn trương thực hiện các dự 
án chuyển tiếp. Giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn 275.383 triệu đồng, 
đạt 16,47% kế hoạch, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương 177.418 triệu 
đồng, đạt 20,67% kế hoạch; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương 
97.965 triệu đồng, đạt 23,5% kế hoạch. 

Công tác giải ngân thanh toán vốn được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy 
định.  Trong 2 tháng đầu năm, đã giải ngân 266.916 triệu đồng, đạt 15,96% kế 
hoạch, trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 166.551 triệu đồng, đạt 
19,83% kế hoạch; vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 
97.365 triệu đồng, đạt 23,35% kế hoạch. 

đ) Thu, chi ngân sách 
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Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 02 tháng đầu 
năm là 630.000 triệu đồng, đạt 8,5% so với dự toán tỉnh giao, bằng 82,7% so với 
cùng kỳ năm 2016. Trong đó thu nội địa là 330.000 triệu đồng, đạt 17,2% so với 
dự toán tỉnh giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 
300.000 triệu đồng, đạt 5,5% so với dự toán giao, bằng 63,4% so với cùng kỳ.  

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 02 tháng đầu năm là 
1.295.517 triệu đồng, đạt 15,5% so với dự toán tỉnh giao, tăng 18,5% so cùng kỳ 
năm 2016. Trong đó chi cân đối ngân sách địa phương là 1.092.400 triệu đồng, 
đạt 15,3% so với dự toán tỉnh giao, tăng 13,9% so với cùng kỳ (Chi đầu tư phát 
triển 199.000 triệu đồng, đạt 29,2% dự toán, bằng 72,5% so với cùng kỳ; chi 
thường xuyên 893.400 triệu đồng, đạt 14,2% dự toán, tăng 30,5% so với cùng 
kỳ); chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ 
khác 203.117 triệu đồng, đạt 16,9% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

 Hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân được 
tổ chức bằng nhiều hình thức, thiết thực. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động toàn dân thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính 
phủ về quản lý, sử dụng pháo tại các lễ hội của địa phương. Tổ chức thành công 
các chương trình: Hội Hoa Đào Xứ Lạng; lễ hội Xuân Xứ Lạng gắn với lễ hội 
chùa Tân Thanh; lễ hội Đồng Đăng; gặp mặt các Văn nghệ sĩ đầu Xuân Đinh 
Dậu; Tuần Văn hoá - Du lịch Lạng Sơn năm 2017; Lễ hội chùa Nhị - Tam 
Thanh; lễ hội xuống đồng làng Khòn Lèng; Giao lưu bóng đá với Thị Bằng 
Tường, Quảng Tây Trung Quốc… 

 Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác giám sát, phòng, chống 
bệnh dịch nguy hiểm tiếp tục được duy trì. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc 
thực phẩm trên địa bàn; không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, không phát sinh 
bệnh dịch mới, không có tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm; đã tổ chức khám 
81.374 lượt người; điều trị nội trú 9.344 lượt; duy trì tiêm chủng cho trẻ em dưới 
1 tuổi và phụ nữ có thai tại 11 huyện, thành phố và 100% xã.  

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm thực 
hiện. Trong tháng đã tư vấn về việc làm, học nghề và các chính sách pháp luật 
lao động cho 973 người; 34 người người được giới thiệu việc làm; tổ chức 5 
phiên giao dịch việc làm, có 114 người lao động được tư vấn và phỏng vấn tại 
sàn giao dịch; có 87 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, 123 người có 
quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí 983 triệu đồng. 

3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong tháng, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện tiếp công dân định kỳ theo 
đúng quy định của pháp luật, trong ngày đã tiếp 14 lượt công dân (có 01 vụ việc 
đông người); tiếp nhận và xử lý 46 lượt đơn thư của công dân, có 06 đơn thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đã giao cho các cơ quan chức năng thẩm 
tra, xác minh, báo cáo giải quyết; ban hành 07 Quyết định đình chỉ giải quyết 
khiếu nại. 
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4. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên 
giới quốc gia được giữ vững. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các loại 
tội phạm được tăng cường, không để hình thành tội phạm có tổ chức; hoàn thành 
công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đảm bảo chỉ tiêu giao, 
đúng kế hoạch. 

Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ 
chức kiểm tra, xử phạt nghiêm túc các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, trong 
tháng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tăng so với tháng trước; xảy ra 8 vụ 
tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 3 người. Lũy kế 2 tháng xảy ra 
16 vụ tại nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 3 người. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2017 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh 
về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017. Chỉ đạo xây dựng và 
triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 
17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 10 nhiệm vụ trọng tâm tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017; hoàn thành Chương trình kiểm tra tình 
hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2017 đối với UBND các huyện, thành phố. 

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông xuân đảm bảo kế hoạch 
diện tích, thời vụ. Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, 
vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống 
cháy rừng; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh phát sinh 
trên cây trồng; hoàn thiện phương thức hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển 
sản xuất. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét về đổi mới 
hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế 
hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017. 

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ tại Công điện 
khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 23/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng 
cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút 
cúm gia cầm khác xâm nhiễm vào tỉnh Lạng Sơn, trong đó tập trung công tác 
thông tin tuyên truyền, ngăn chặn xử lý quyết liệt tình trạng nhập lậu gia cầm, 
sản phẩm gia cầm qua biên giới; tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, 
xử lý các ổ dịch bệnh trên gia cầm và trên người; kiểm soát chặt chẽ khách nhập 
cảnh từ các vùng đang có dịch, không để dịch bệnh xâm nhập; tổ chức tốt Tháng 
vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017. 

4. Tăng cường các biện pháp, điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực 
thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, cắt giảm các 
chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các giải pháp 
tránh tình trạng ùn tắc tại một số cửa khẩu. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, bình ổn 



 7 

giá; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa đặc biệt là gia cầm nhập lậu và mặt hàng 
ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng.  

5. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của 
doanh nghiệp, hợp tác xã. Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
19-2017/NQ-CP 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 2017, định hướng đến năm 2020. Hoàn thiện chủ trương triển khai thực 
hiện phương thức “chính quyền tham gia bảo lãnh” cho các doanh nghiệp vay 
vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà 
nước. Tổ chức chu đáo Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã đầu xuân 
năm 2017. 

6. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 đối với các dự án đầu 
tư công; ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng 
dẫn thực hiện cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2016-2020; tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát điều chỉnh giảm quy mô các dự 
án có tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng và dưới 80 tỷ đồng, thực hiện các thủ tục 
phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định. Kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai 
các dự án ngoài ngoài ngân sách sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tập 
trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, khởi công mới, đặc biệt là công 
tác giải phóng mặt bằng dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi 
Tuyết Mẫu Sơn; thủ tục đầu tư dự án Khu trung chuyển, dự án khu đô thị mới 
Mai pha,...  

7. Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách. Đẩy mạnh các biện pháp 
tăng thu đối với các khoản thuế, phí, lệ phí còn thất thu, phát sinh, nhất là thu 
phí sử dụng bến bãi khu vực cửa khẩu; rà soát, thu hồi tối đa các khoản nợ ngân 
sách. Triển khai thí điểm việc thu giá dịch vụ kết hợp với thu phí sử dụng công 
trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Hữu Nghị, 
Cốc Nam. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm chi đúng mục đích, đối 
tượng, hiệu quả, tiết kiệm.  

8. Thực hiện tốt công tác dạy và học theo đúng chương trình; triển khai 
thực hiện tốt các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 10/02/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ. Bảo đảm các điều kiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân 
dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, hoạt động kiểm dịch, không để xảy ra 
dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung rà soát, nắm chắc tình 
hình để kịp thời hỗ trợ, cứu đói, không để hộ nào bị đói trong kỳ giáp hạt. Thực 
hiện tốt chính sách về giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội. Xây dựng 
chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch thành 
ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW  ngày 16/01/2017 của 
Bộ Chính trị. Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công 
nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
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 9. Tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, 
an toàn cháy nổ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm; phấn đấu 
kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các trường hợp sử dụng rượu, bia khi 
tham gia giao thông, các phương tiện quá tải trọng,...  

 10. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành Đề án Tinh giản biên chế, sắp 
xếp lại tổ chức bộ máy theo đúng kế hoạch. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; năng lực chỉ đạo, 
điều hành của người đứng đầu của các cấp, ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng 
công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; tập trung xử lý các vụ việc phức tạp, 
kéo dài./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính;                     
- Bộ Quốc phòng; 
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc; 
- Tổng Cục thống kê; 
- Bộ Tư lệnh QK1; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Ban đảng Tỉnh ủy;                                                          
- Đoàn ĐBQH 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;  
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