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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến
về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2017
Ngày 02/02/2016, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình
trước, trong và sau tết Nguyên đán 2017. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của
tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh (chủ trì Hội nghị) cùng các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc
tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biêu Quốc hội tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
các Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế,
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng
Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Văn phòng
UBND tỉnh. Tại điểm cầu cấp huyện có Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; Lãnh
đạo HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện, thành
phố; Chủ tịch UBND một số xã, phường, thị trấn. Sau khi nghe Văn phòng
UBND tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các huyện, thành phố và một số sở,
ngành, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2017 của tỉnh đảm bảo mục
tiêu đề ra, các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện
chăm lo Tết cho nhân dân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo
đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.
Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết được cung ứng đầy
đủ; giá cả, thị trường ổn định; sức mua của nhân dân tăng cao. Các chính sách
bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo đầy đủ, đảm
bảo không bị trùng lặp đối tượng, bỏ sót đối tượng, “mọi người, mọi nhà đều có
Tết”, kinh phí huy động cho an sinh xã hội tăng hơn so với năm trước thể hiện
kinh tế - xã hội của tỉnh, tinh thần trách nhiệm của các doanh nghiệp được nâng
lên.
Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực
phẩm. Công tác trực cấp cứu tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế được
đảm bảo theo đúng yêu cầu.
Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại thực
hiện đúng chỉ đạo của Bộ Ngoại giao. Các lực lượng tại khu vực cửa khẩu đã tạo
thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; nhân dân hai bên biên

giới qua lại chúc tết, thăm thân trong dịp Tết theo đúng quy định.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra các
vụ việc phức tạp. Điện, nước, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Các cấp,
các ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tổ
chức tốt công tác trực tết, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn trọng điểm; chủ động,
tích cực phối hợp làm tốt công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo,
kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ.
Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017 được tổ chức
đúng kế hoạch, có nhiều đổi mới, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, sự
đồng tình ủng hộ và niềm tin cho nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết người
có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng trực tết đảm bảo thiết thực,
hiệu quả.
Có được kết quả trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
quyết liệt, nghiêm túc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng chức
năng và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt là công tác tham mưu xây
dựng kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức
năng. UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của các lực
lượng chức năng đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
tạo điều kiện thuận lợi, chu đáo, an toàn cho nhân dân toàn tỉnh đón Tết cổ
truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn.
Tuy nhiên, trong thời gian Tết tình trạng uống rượu, bia trong nhân dân
còn lớn, vi phạm an toàn giao thông còn diễn ra nhiều, phạm pháp hình sự diễn
biến phức tạp. Các cấp, các ngành cần làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc
phục trong thời gian tới.
Trong thời gian sau tết Nguyên đán, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các
sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đề cao trách nhiệm, quyết
tâm, phấn đấu thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mới một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017;
Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/3017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Chỉ thị
số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số
nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và các
nhóm nhiệm vụ đã xác định tại Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 01/02/2017 của
UBND tỉnh về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
2. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương
tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo thuận lợi nhất cho
hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch
của nhân dân. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe
công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh
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hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.
3. Tiếp tục đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất
và tiêu dùng; kiểm soát chặt chẽ thị trường, giá cả; đẩy mạnh công tác đấu tranh
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Tập trung thực hiện
ngay công tác thu ngân sách; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chống thất thu,
thu hồi các khoản nợ ngân sách.
4. Tổ chức tốt lễ hội Xuân Xứ Lạng 2017. Tăng cường quản lý, tổ chức lễ
hội đảm bảo tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,
đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các lễ hội;
ngăn chặn kịp thời các hiện tượng mê tín, dị đoan. phát huy bản sắc văn hóa các
dân tộc, tạo điểm nhấn, hình ảnh tốt đẹp của tỉnh trong mùa lễ hội để thu hút
khách du lịch.
5. Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp ngay từ những ngày đầu Xuân;
chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và ảnh hưởng của rét
đậm, rét hại, hạn hán. Thực hiện thiết thực, hiệu quả Tết trồng cây và ra quân
làm thủy lợi, đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường.
Triển khai trồng rừng mới theo hướng tập trung cho các dự án cụ thể sử dụng
vốn ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trồng rừng sản xuất. Tập trung
triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.
6. Đảm bảo nền nếp dạy và học ngay sau tết Nguyên đán. Tăng cường
công tác y tế dự phòng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, lực lượng chăm sóc sức
khỏe nhân dân; kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm du
lịch, lễ hội; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống tác hại của rượu bia.
7. Chỉ đạo triển khai thực hiện ngay hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất
là hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hộ kinh
doanh trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án đầu tư xây
dựng; khẩn trương thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới.
8. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tư an toàn
xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông trong
mùa lễ hội, không để xảy ra ùn tắc giao thông; đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ;
xử lý nghiêm tình trạng cờ bạc, lô đề dưới mọi hình thức. Lấy phòng ngừa là
chính, đồng thời xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm. Thực hiện
tốt công tác tuyển quân năm 2017 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.
Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị,
xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã
hội.
9. Các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính chuẩn bị nội dung, chương trình kiểm tra của lãnh đạo UBND tỉnh đối với
các huyện, thành phố về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chương trình xây dựng nông thôn
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mới vào đầu tháng 3/2017.
10. Các cấp, các ngành đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui
tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; động viên toàn xã
hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngày từ những ngày đầu năm mới.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ;
- Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: TU, HĐND tỉnh,
Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT - TH tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng, đơn vị trực thuộc VP;
- Lưu: VT, TH (NVH).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ong Ngọc Hoàn
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