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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ  

và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi:     ế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 130/  HĐT-TH ngày 08/01/2020 của B  Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình 

hình kinh tế - xã h i tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo 

cáo như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP 

NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, ngay từ những ngày 

đầu năm 2020, U ND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng b , 

quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết 

số 01/NQ-CP của Chính phủ, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng b  tỉnh, 

HĐND tỉnh về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã h i và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020, tiếp tục thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề 

năm 2020 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. U ND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã h i và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020; ban hành  ế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

13/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện năm 2020; tổ chức H i nghị trực tuyến 3 cấp triển khai các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

h i và dự toán ngân sách năm 2020; Kế hoạch 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. 

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về triển khai m t số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông 

Xuân, thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng; 

tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; chủ đ ng phòng chống 

rét, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát đ ng phong trào và tổ chức thực 
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hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn  ác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh 

hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân Canh Tý năm 

2020; khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng 

theo kế hoạch năm 2020, tập trung giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, 

thực hiện các chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết; thực hiện các giải 

pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020. Chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt đ ng mừng Đảng, mừng Xuân năm 

2020; tổ chức các hoạt đ ng chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 

C ng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Lễ h i hoa Đào Xứ Lạng lần thứ 

III - Xuân Canh Tý 2020; Lễ h i Xuân Xứ Lạng và Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, 

Du lịch tỉnh Lạng Sơn 2020. Tập trung thực hiện công tác an sinh xã h i, thăm 

hỏi, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, các đối tượng 

h  nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Triển khai thực hiện nghiêm 

túc Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 09/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh 

Tý và Lễ h i Xuân năm 2020; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao 

thông trong dịp Tết. 

(Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về 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 nhà nước năm 2020 gửi kèm theo Báo cáo 

này). 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2020 

1. Về phát triển kinh tế 

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

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân tính đến 10/01/2020 đạt 3.716 ha 

(tăng 1.224 ha so với cùng kỳ)
1
; các loài dịch hại chính trên cây trồng tăng về 

mật đ , tỷ lệ và diện tích gây hại so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên không 

phát sinh thành dịch, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây 

trồng. Đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Tết trồng cây, ra quân 

đầu Xuân và kế hoạch trồng rừng năm 2020. Đàn gia súc, gia cầm nuôi trên địa 

bàn cơ bản phát triển ổn định
2
; trong tháng thực hiện tiêm phòng được 60.206 

lượt con
3
. Về tình hình dịch tả lợn Châu Phi, đến nay trên địa bàn tỉnh có 

223/225 xã đã qua 30 ngày không phát dịch và 144/225 xã đã công bố hết dịch.  

Tổ chức trao bằng công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 

năm 2019. Hoàn thành phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 

để tập trung triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm; chỉ đạo phân bổ 

                                           
1 Trong đó: 2.347 ha rau, 420 ha khoai tây, 180 ha thuốc lá, 523 ha ớt 
2 Tổng đàn trâu khoảng 85.963 con, giảm 2% so với cùng kỳ; Tổng đàn bò có 32.293 con, tăng 2% so với cùng 

kỳ; Tổng đàn lợn: 100.989 con, giảm 68%; đàn gia cầm khoảng 5.083,28 nghìn con, tăng 16,7%. 
3 Tiêm phòng trâu, bò: được 615 lượt con; tiên mao trùng 205 lượt con,  đạt 230% so với cùng kỳ; tẩy giun sán: 288 

lượt con, đạt 191% so với cùng kỳ; tiêm phòng lợn được 2.985 lượt con; tiêm phòng gia cầm được 55.850 lượt con, 

bằng 88% so với cùng kỳ... 
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vốn sự nghiệp thu c Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

theo quyết định, hướng dẫn của B , ngành Trung ương. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông 

tin, xử lý những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt đ ng 

kinh doanh, buôn bán, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trong khu vực cửa khẩu. 

Tình hình xuất nhập khẩu trong những ngày đầu tháng tại các khu vực cửa khẩu 

diễn ra tương đối thuận lợi, tuy nhiên tại khu vực tuyến đường chuyên dụng Tân 

Thanh - Khả Phong có xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện vận tải, do lượng xe 

đến cửa khẩu tăng mạnh, tốc đ  thông quan chậm. Tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu qua địa bàn trong tháng 01 ước đạt 380 triệu USD, bằng 95,0% so với cùng 

kỳ, trong đó: Xuất khẩu 200 triệu USD, bằng 87%; nhập khẩu đạt 180 triệu 

USD, bằng 105,9%. Hàng xuất khẩu địa phương ước đạt 12,4 triệu USD, bằng 

107,8% so với cùng kỳ. 

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Hoàn thành công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 

với tổng nguồn vốn phân bổ là 3.260,6 tỷ đồng
4
. Trong tháng, các chủ đầu tư, 

các ban quản lý dự án, cơ quan kho bạc tập trung thực hiện giải ngân, thanh 

toán, quyết toán đối với khối lượng thực hiện và các công trình hoàn thành của 

năm 2019. Tổng vốn giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 ước đến hết 31/01/2020 

là 2.784,6 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch
5
; vốn năm 2018 kéo dài là 325,4 tỷ đồng, 

đạt 88% kế hoạch. Đưa vào khai thác sử dụng đoạn tuyến cao tốc từ Km45+100 

- Km109+660 thu c dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc l  1 đoạn 

Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp 

đồng BOT. 

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

Sản xuất công nghiệp trong tháng 01 tiếp tục duy trì tốc đ  tăng trưởng 

khá so với cùng kỳ, m t số sản phẩm chủ yếu: Điện sản xuất đạt 75 triệu Kwh, 

bằng 8,7% kế hoạch; điện thương phẩm đạt 63,6 triệu Kwh, bằng 7,9% kế 

hoạch; xi măng đạt 65 nghìn tấn, bằng 6% kế hoạch; nước máy đạt 780 m
3
, bằng 

8,1% kế hoạch; đá các loại đạt 160 nghìn tấn, bằng 4,% kế hoạch; gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ rừng trồng là 8 nghìn m
3
, bằng 6,4% kế hoạch... Trong tháng giá cả 

các mặt hàng ổn định, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, không có tình 

trạng tăng giá đ t biến và khan hiếm nguồn hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh 

đã chủ đ ng tăng lượng cung ứng hàng hóa để phục vụ nhu cầu của Nhân dân 

trong thời điểm Tết Nguyên đán. Quyết định cho 02 doanh nghiệp tạm ứng kinh 

                                           
4 Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương: 719,8 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết: 11 tỷ đồng; thu sử dụng đất: 

661,5 tỷ đồng; thu phí: 116,6 tỷ đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 618,7 tỷ đồng; Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững: 293,1 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 273,8 tỷ đồng; 

Vốn ODA 478,6 tỷ đồng; Vốn dự phòng ngân sách Trung ương: 87,5 tỷ đồng. 
5 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 1.672,3 tỷ, đạt 97,2 % kế hoạch; Chương trình MTQG 645 tỷ, đạt 97,2% kế 

hoạch; vốn NS trung ương hỗ trợ có mục tiêu 171,9 tỷ, đạt 100% kế hoạch; Vốn ODA 342,9 tỷ, đạt 72% kế 

hoạch. 
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phí từ Quỹ dự trữ tài chính để dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá năm 2020, 

tổng số tiền là 30 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng 01 

ước đạt 1.950 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Hoạt đ ng vận tải hành 

khách, hàng hóa ổn định, thông suốt, an toàn; lượng luân chuyển hành khách đạt 

22.903 nghìn hành khách. m, tăng 4%, luân chuyển hàng hóa đạt 15.135 nghìn 

tấn. m, tăng 20%; doanh thu ước đạt 83 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 

trước. Dịch vụ bưu chính, viễn thông được cải thiện, nâng cao về chất lượng. 

Trong tháng thu hút được khoảng 290,6 nghìn khách du lịch, tăng 8,11% so với 

cùng kỳ, trong đó:  hách quốc tế đạt 48,2 nghìn lượt, khách n i địa đạt 242,4 

nghìn lượt; tổng doanh thu ước đạt 181 tỷ đồng.  

đ) Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư 

Tính từ đầu năm đến ngày 16/01/2020, đăng ký thành lập mới được 12 

doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 22 tỷ đồng; có 05 chi nhánh văn 

phòng đại diện đăng ký hoạt đ ng; giải thể 01 doanh nghiệp; 42 doanh nghiệp 

đăng ký tạm ngừng hoạt đ ng và có 13 doanh nghiệp quay trở lại hoạt đ ng; có 

02 hợp tác xã thành lập mới. Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án; tổng vốn đăng ký là 88,5 tỷ đồng. Thông báo 

chấm dứt hoạt đ ng dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 01 dự án. 

e) Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

Thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 01 là 513 tỷ 

đồng, đạt 8,3% dự toán, giảm 17,5% so với cùng kỳ; trong đó: Thu n i địa 313 

tỷ đồng, đạt 11,4% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ; thu từ hoạt đ ng xuất 

nhập khẩu 200 tỷ đồng, đạt 5,9% dự toán, bằng 60,7% cùng kỳ
6
. Tổng chi ngân 

sách địa phương ước thực hiện tháng 01 là 1.071 tỷ đồng, đạt 9,1% dự toán, tăng 

13,6% so cùng kỳ; trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 834,5 tỷ đồng, 

đạt 9,2% dự toán, tăng 5,6%; chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

mục tiêu và các nhiệm vụ khác 236,5 tỷ đồng, đạt 9,1% dự toán, tăng 55,6%.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội  

Hoàn thành sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 

2020; công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 đối với 11 

huyện, thành phố; ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công 

nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020.  

Công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm được tăng cường. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được 

quan tâm thực hiện tốt
7
; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch 

                                           
6 Số thu từ hoạt đ ng xuất nhập khẩu đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ do thời gian nghỉ Tết 

nguyên đán Canh Tý vào cuối tháng 01, hoạt đ ng xuất nhập khẩu tạm dừng. 

7 Trong tháng:  hám được 109.259 lượt người; điều trị n i trú: 11240 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú: 14.932 

lượt bệnh nhân; tổng số khám bệnh của các phòng khám đa khoa ngoài công lập được 20.851 lần, trong đó số 

khám bảo hiểm y tế 14.122 lần.  
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bảo đảm trực cấp cứu 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý tốt những trường hợp cấp 

cứu đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám 

sát vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, trong tháng không xảy ra ng  

đ c thực phẩm. 

Chuẩn bị tốt các hoạt đ ng tuyên truyền, cổ đ ng trực quan, các chương 

trình văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện lớn, như:  ỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng C ng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Lễ h i hoa Đào 

năm 2020; Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch 2020 và khai mạc Lễ h i Xuân Xứ 

Lạng năm 2020. Tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn 

nhân dịp Xuân Canh Tý 2020; H i báo Xuân Xứ Lạng năm 2020. Chuẩn bị các 

điều kiện đón  ằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng. 

Thành lập các đoàn, tổ chức các hoạt đ ng thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết 

cho các đối tượng chính sách người có công, h  gia đình nghèo, người lao đ ng 

có hoàn cảnh khó khăn; thăm và chúc Tết m t số đơn vị lực lượng vũ trang, cơ 

quan, đơn vị và m t số gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh; tổ chức dâng hương tại  huôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành 

phố Lạng Sơn. Chuyển quà tặng của Chủ tịch nước đến 7.416 đối tượng chính 

sách người có công, kinh phí 1.508,4 triệu đồng; chuyển quà của U ND tỉnh 

đến người có công với kinh phí 2.966 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp tặng 

quà 16 đơn vị lực lượng vũ trang và 22 gia đình chính sách người có công trên 

địa bàn tỉnh, chuyển quà cho 05 thương binh nặng người Lạng Sơn đang điều trị 

tại các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, kinh phí 145 triệu đồng; U ND 

các huyện, thành phố thăm, tặng 229 suất quà cho các gia đình chính sách người 

có công, kinh phí 164,5 triệu đồng. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát h  nghèo, 

h  cận nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 2019
8
.  

3. Tài nguyên và môi trường  

Hoàn thành xây dựng  ảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 

toàn tỉnh; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 11/11 huyện, thành 

phố. Trong tháng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 23 

giấy, với diện tích 8,54 ha; cấp cho h  gia đình, cá nhân được 1.281 giấy, với 

diện tích 295,02 ha. Cấp 02 Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 01 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, thu hồi 01 giấy phép khai thác mỏ đá. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng  

Trong tháng, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện và kết thúc 32/66 cu c 

thanh tra, kiểm tra (tồn 53 cu c kỳ trước chuyển sang); phát hiện sai phạm về 

kinh tế 826,8 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 605,1 triệu đồng; trả lại các cá nhân 

21,8 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán 199,7 triệu đồng. Các tổ chức thanh 

tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đối với 205 tổ 

                                           
8 Tổng số h  nghèo toàn tỉnh là 21.336 h , chiếm 10,89% (giảm 9.247 h  nghèo, tương đương giảm 4,94% so 

với năm 2018). Tổng số h  cận nghèo toàn tỉnh là 20.250 h , chiếm 10,34% (giảm 1.017 h , tương đương giảm 

0,67% so với năm 2018). 
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chức, cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính n p ngân sách nhà nước 

266,5 triệu đồng. Các cơ quan hành chính đã tiếp 219 lượt công dân; tiếp nhận 

13 đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thu c thẩm quyền 

giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính trong tháng là 25 đơn (có 12 đơn 

tồn từ kỳ trước sang), đã giải quyết được 12 đơn. Triển khai và kết thúc 02/05 

cu c thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, phát hiện sai phạm về kinh tế 2.939,6 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 

2.492,1 triệu đồng; trả lại các cá nhân 447,5 triệu đồng. 

5. Quốc phòng, an ninh; đối ngoại  

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã h i được đảm bảo, chủ 

quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Trong tháng đã xảy ra 11 vụ phạm 

pháp hình sự; điều tra truy xét, làm rõ 21 vụ, 26 đối tượng (10 vụ, 11 đối tượng 

xảy ra từ trước); triệt phá 01 nhóm t i phạm; tổ chức bắt, vận đ ng đầu thú 05 

đối tượng truy nã.  ắt 39 vụ và 38 đối tượng buôn bán pháo nổ, thu 1.749,7kg 

pháo các loại, khởi tố 28 vụ, 31 bị can, xử lý hành chính 07 vụ, 07 đối tượng. 

Tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển, 

tàng trữ trái phép chất ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 38 vụ, 61 đối tượng, thu giữ 

15,658 gam heroin, 46.508 viên ma túy tổng hợp. Trong tháng 01/2020, toàn 

tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người (giảm 01 người chết, giảm 

12,5% so với cùng kỳ), bị thương 3 người (tăng 1 người, tăng 33,5%). 

Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với khu tự trị dân t c 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc; củng cố, mở r ng và phát triển quan hệ hợp 

tác với đối tác các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia,... Tổ chức đoàn công 

tác của tỉnh tham dự H i nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp tại Quảng 

Tây, Trung Quốc. 

6. Cải cách hành chính 

Thực hiện xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố năm 2019
9
. Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán b , công chức, 

viên chức giai đoạn 2019 - 2030”; Kế hoạch triển khai tự đánh giá, chấm điểm 

xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn. Chuẩn bị các 

điều kiện để tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên 

ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công từ 01/01/2020 đến ngày 16/01/2020 là 

1.733 hồ sơ, đã giải quyết 985 hồ sơ, trước hạn 602 hồ sơ (chiếm 61,12%), đúng 

hạn 381 hồ sơ (chiếm 38,68%), trễ hạn 02 hồ sơ (chiếm 0,20%). 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2020 

1. Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng b , quyết liệt các Nghị 

quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng b  tỉnh, H i đồng nhân dân tỉnh và 

                                           
9 Có 02 cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Văn phòng U ND tỉnh, UBND thành phố); 27 

cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và không có cơ quan, đơn vị 

không hoàn thành nhiệm vụ. 
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các Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã h i 

và dự toán ngân sách năm 2020.   

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển 

khai m t số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 và chủ 

đề năm 2020 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Các cơ quan, đơn vị tập 

trung thực hiện nhiệm vụ, ra quân ngay sau kỳ nghỉ Tết, không đi chúc Tết vào 

những ngày làm việc đầu năm mới; tập trung vào kiểm tra, thăm hỏi, đ ng viên 

cơ sở thực hiện nhiệm vụ; cán b , công chức không đi lễ h i trong giờ hành 

chính, không sử dụng xe công đi lễ h i, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. 

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; cung ứng đầy đủ, 

kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ đ ng theo 

dõi tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết nhất là dịch tả lợn Châu Phi, 

dịch lở mồm long móng. Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn  ác 

Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao 

thông nông thôn đầu Xuân Canh Tý năm 2020 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn 

với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện tốt công tác thủy lợi, 

bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng 

chống cháy rừng. 

4. Hoàn thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tạo thuận lợi cho các hoạt đ ng xuất nhập khẩu, 

thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển; không để xảy ra ùn ứ hàng hóa xuất 

khẩu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn việc buôn bán, vận 

chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, không 

rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về giá, thuế, phí, lệ phí, thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá và có biện pháp 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. 

5. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi 

công các chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết, nhất là các dự án 

trọng điểm, dự án chuyển tiếp. Tiếp tục tập trung, tháo gỡ vướng mắc trong 

công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình dự án, nhất là dự án có 

phạm vi giải phóng mặt bằng lớn và còn vướng mắc. Khẩn trương triển khai các 

chương trình, dự án, tích cực giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Trình B  

Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch 

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

hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích  hu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/2000. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới các 

tiểu dự án thu c dự án Hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các 

tỉnh Đông  ắc, dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc l  4  (đoạn Km3+700-Km18)... 

Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong công tác lựa chọn Nhà đầu tư thực 

hiện các dự án:  hu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

 hu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng;  hu ở mới sinh thái 
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sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn;  hu hành chính - đô thị thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao L c. Chỉ đạo triển khai thực hiện phương án sử 

dụng đất của các công ty lâm nghiệp trả về cho địa phương tại 03 xã đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

 6. Triển khai thực hiện quyết liệt các n i dung của 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. Chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức tốt H i nghị lãnh đạo tỉnh 

gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân. Triển khai tích cực, có hiệu quả các chính sách 

hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các 

thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định. 

7. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách ngay từ đầu 

năm. Rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu 

quả hơn; tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ 

đọng thuế. Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế đ ; đảm 

bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục rà soát, xử lý, hoàn thiện các thủ tục 

để tổ chức đấu giá các khu đất theo kế hoạch. 

8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, quản lý tài 

nguyên; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt đ ng khai thác, sản xuất, chế biến, 

kinh doanh, vận chuyển trái phép khoáng sản. Tiếp tục tăng cường quản lý đối 

với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh; tập trung vận 

hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính. 

 9. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy và học theo chương trình, kế hoạch 

ngay sau Tết Nguyên đán. Hoàn thành Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán 

b  quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác y tế dự 

phòng, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các bệnh 

viện, các trung tâm y tế, cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, 

trang thiết bị, tổ chức trực 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, 

cấp cứu bệnh nhân kịp thời trong dịp Tết và mùa lễ h i; đảm bảo đủ thuốc chữa 

bệnh phục vụ Nhân dân; quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng thuốc và giá 

thuốc, giá các dịch vụ y tế. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tốt các hoạt đ ng mừng Đảng, mừng Xuân 

theo kế hoạch đã ban hành; tăng cường công tác quản lý lễ h i, ngăn chặn kịp 

thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ h i, tín ngưỡng để hoạt đ ng mê tín, dị 

đoan, thu lợi bất chính; chú trọng chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, nhất là tại 

khu vực chợ, các cửa khẩu, bảo vệ cảnh quan khu vực di tích, danh thắng, nơi tổ 

chức lễ h i Xuân. Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là tại 

các xã đặc biệt khó khăn, h  nghèo, cận nghèo để chủ đ ng trợ cấp, cứu trợ kịp 

thời, không để h  dân nào bị thiếu đói trong kỳ giáp hạt.   

10. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã h i, 

bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn trọng điểm, điểm vui chơi đông người. Tổ 

chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp t i phạm, phòng chống tệ nạn xã h i, 
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hoạt đ ng tín dụng đen; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép, đảm bảo an toàn cháy 

nổ. Đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là trường hợp sử dụng rượu, 

bia, phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông; tổ chức cứu h , cứu nạn kịp 

thời khi có tai nạn xảy ra. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020, đảm bảo 

đủ quân số, đạt chất lượng.  

11. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; tiển khai đồng b , quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng 

phí. 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, b  máy các cơ quan, đơn vị. 

Hoàn thành kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia. Hoàn thành việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh Quy định chức danh và bố trí số lượng người, mức phụ cấp chức danh, mức 

phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt đ ng không chuyên trách, 

Quy định mức khoán kinh phí hoạt đ ng của các tổ chức chính trị - xã h i ở cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo chính sách hỗ trợ đối với cán b , công 

chức, người hoạt đ ng không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do 

sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và điều 

đ ng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh; 

dự thảo Quy định mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với 

người hoạt đ ng không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia 

công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

12. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm kịp thời, chính 

xác, công khai, minh bạch; phối hợp có hiệu của giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, tạo sự đồng thuận xã h i 

trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã h i.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo     ế hoạch và Đầu 

tư xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch U ND tỉnh; 

- Sở  ế hoạch và Đầu tư; 

- C, PVP U ND tỉnh, 

  các phòng, ban CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (NNK) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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