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Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 

2020. Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận các nội dung họp như sau: 

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 

7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

Nhìn chung, kinh tế - xã hội tháng 7 có nhiều khởi sắc, các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh cơ bản phục hồi trở lại sau đợt cao điểm của đại dịch COVID-

19. Một số lĩnh vực tăng so với cùng kỳ năm 2019. Khả năng hoàn thành kế 

hoạch thu ngân sách có thể đạt được dù rất khó khăn. Các hoạt động văn hóa - 

xã hội dần trở lại bình thường, đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày 

Thương binh- Liệt sĩ 27/7 với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả; 

tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh. Trong 

cuối tháng 7, tình hình dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố có diễn biến 

mới phức tạp, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn bảo đảm ổn định, chưa phát sinh 

ca dương tính với COVID-19. Đã tổ chức thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát 

biên giới, phát hiện sớm và triệt phá nhiều nhóm đối tượng tổ chức đưa người 

xuất nhập cảnh trái phép. An ninh - trật tự được tăng cường, công tác đối ngoại 

với phía Trung Quốc tiếp tục được quan tâm, tích cực trao đổi, hội đàm để tháo 

gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và các vụ việc phát sinh, 

duy trì môi trường hòa bình, hữu nghị.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo hướng bổ 

sung, nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: 

  a) Công tác chỉ đạo, điều hành trong tháng 7:  

 Nhấn mạnh sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19, nhất là ngay sau khi dịch bùng phát trở lại tại 

thành phố Đà Nẵng và một số địa phương. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ khu vực 

biên giới, duy trì chốt chặn tại khu vực biên giới, ngăn chặn triệt để tình trạng 

xuất nhập cảnh trái phép.   

 Bổ sung nội dung Lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự các cuộc họp để 

duyệt các văn kiện, đề án nhân sự phục vụ công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ 
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trực thuộc Tỉnh ủy; hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII theo ý kiến tham gia của các bộ, ngành Trung ương.  

Bổ sung công tác tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp năm học 2020 - 2021. Chỉ đạo đẩy mạnh 

khắc phục, nâng cao các chỉ số đạt thấp như: cải cách hành chính, hiệu quả quản 

trị  hành chính công, chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính năm 2019.  

 b) Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng: 

Dự thảo cần đánh giá, nhận định đúng về tình hình phát triển đàn gia súc. 

Cập nhật số liệu thiệt hại, kết quả phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, số xã đã 

qua 30 ngày không tái phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi.  

Rà soát, kiểm tra lại số liệu về tổng nguồn vốn huy động tại các ngân 

hàng thương mại. Bổ sung số liệu về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại trong tháng 7, bổ sung kết quả về hoạt động giao thông vận 

tải cho tương thích tại phần đánh giá chung.  

Bổ sung một số nội dung chỉ đạo về cải cách hành chính như: rà soát, đề 

xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về cấp phiếu lý lịch tư 

pháp, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng.  

c) Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020: 

Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2020 cần cụ thể, chi tiết 

hơn, có tính định lượng, trong đó bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung sau:  

Trước những diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 có nguy 

cơ bùng phát cao, yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ 

là trong công tác phòng chống dịch. Kiểm soát tốt các đối tượng đến từ vùng 

dịch, thực hiện 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 tại các 

đường mòn, lối mở. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tại các cơ sở cách 

ly tập trung, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, kiểm tra, kiểm soát 

người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, thống kê, hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID19 (đợt 2) 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 ngày 09/4/2020 của 

Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Bổ sung rõ nét hơn về các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, về thực hiện 5 

chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, công tác tổ chức thực hiện Đề án phát 

triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.  
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Đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các 

khoản nợ tiền sử dụng đất. Triển khai hiệu quả kế hoạch phát động chương trình 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bổ sung về tiến độ, công việc 

tổ chức thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

làm đường giao thông nông thôn, công tác chuẩn bị xây dựng Đề án phát triển 

giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.  

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 

2020, hoàn thành tuyển sinh các cấp học. Tổ chức công nhận lại, công nhận mới 

trường học đạt chuẩn quốc gia. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, Đại 

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

doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Đẩy mạnh phong trào thi 

đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện 

các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc  sống. 

Tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường quản lý nhân 

khẩu, tuần tra, kiểm soát về an toàn giao thông. Tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh dại trên chó, mèo; chỉ đạo tuyên truyền tổ chức thực hiện tiêm 

phòng bệnh dại trên chó, mèo trên địa bàn toàn tỉnh.   

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm ngắn hơn nữa 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính thường 

xuyên thực hiện, liên quan trực tiếp đến công dân; tổ chức thực hiện các nội 

dung về xây dựng chính quyền điện tử, đẩy nhanh tiến độ triển khai phần mềm 

họp không giấy tờ, xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, 

xem xét, ban hành Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020 - 2025. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh 

xem xét, ban hành trước ngày 05/8/2020.  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức tuyển 

dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 

24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức 

tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn) (Sở Nội vụ trình).  

 Việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức 

tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là cần thiết để thay 

thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND do các căn cứ pháp lý thực hiện đã được 

sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới. Sở Nội 

vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo theo hướng sau:  

 Hiện nay, đội ngũ công chức cấp xã đã cơ bản ổn định. Để nâng cao chất 

lượng công chức cấp xã, UBND tỉnh thống nhất tiêu chuẩn trình độ đại học trở 

lên trong việc tuyển dụng công chức cấp xã. Riêng tuyển dụng chức danh công 

chức tư pháp - hộ tịch có trình độ tốt nghiệp trung cấp trở lên theo quy định của 

Luật Hộ tịch năm 2014. Trường hợp ngành đào tạo chưa phù hợp theo Quy chế 
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ban hành, Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục ngành đào tạo cho phù hợp.  

Về các phụ lục kèm theo: Nghiên cứu tích hợp trong nội dung quy chế, 

trường hợp trình bày các nội dung theo phụ lục thì phải đảm bảo đúng thể thức 

và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Xem xét sự phù hợp theo 

các quy định của pháp luật về tuyển dụng khi phân loại “Người tốt nghiệp đại 

học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài...”.  

 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND chỉ quy 

định về nội dung “tuyển dụng công chức”, không quy định về “quản lý công 

chức” (trong khi đó Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND quy định cả về “quản lý 

công chức”): Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh cách thức xử lý phạm 

vi điều chỉnh của dự thảo quyết định cho phù hợp; xác định rõ thẩm quyền 

chung của UBND tỉnh, thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND tỉnh, về phân 

quyền, phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định. Rà soát, biên tập một số nội 

dung theo đúng văn phong của văn bản quy phạm pháp luật.  

 Về xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Nghiên cứu, xem xét sự 

phù hợp về nhóm đối tượng tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển theo quy 

định tại khoản 5 Điều 1 (về sửa đổi, bổ sung Điều 37) của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.  

 Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quy chế, trình UBND tỉnh 

trước ngày 10/8/2020; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Lãnh đạo 

UBND tỉnh xem xét, thảo luận tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

3. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát 

triển vùng sản xuất hàng hóa gắn chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và 

phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai 

đoạn 2020 - 2030 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 58, tháng 8; Đảng đoàn 

HĐND tỉnh thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình). 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo 

theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về cuộc họp chuyên đề tại Thông báo số 

320/TB-UBND ngày 16/6/2020, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự 

thảo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn 

thiện dự thảo như sau: 

 Thống nhất tên dự thảo Nghị quyết là “về xây dựng và phát triển vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây 

dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bản tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2020 - 2030.”  

 Biên tập dự thảo Nghị quyết theo văn phong văn bản của Đảng. Rà soát, 

biên tập gọn hơn phần khái quát tình hình để làm nổi bật thực trạng các vấn đề 

cần giải quyết, hạn chế liệt kê quá chi tiết; chỉnh sửa phần quan điểm, mục tiêu 

chung bảo đảm khái quát, đúng bản chất, định hướng chỉ đạo rõ hơn, tập trung 
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làm nổi bật 03 vấn đề về xây dựng và phát triển vùng sản xuất - chuỗi liên kết - 

thương hiệu sản phẩm. 

 Nghiên cứu, xác định các mục tiêu cụ thể mang tính khái quát, đại diện 

cao, trong đó các sản phẩm tập trung xây dựng và phát triển vùng sản xuất phải 

là những sản phẩm chủ lực của tỉnh, có quy mô đủ lớn để hình thành được vùng 

sản xuất, chuỗi liên kết, đem lại giá trị kinh tế cao thúc đẩy phát triển kinh tế 

lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, xác định tên vùng sản xuất gắn với địa danh, 

chuỗi giá trị cụ thể. 

 * Về nhiệm vụ, giải pháp: 

 Nhấn mạnh và làm rõ nét hơn về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, 

chính quyền các cấp trong việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây 

dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi liên kết, tiêu thụ sản 

phẩm...; giải pháp về huy động nguồn lực phát triển vùng sản xuất hàng hóa và 

xây dựng chuỗi liên kết chủ yếu từ người dân và doanh nghiệp, trong đó Nhà 

nước có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ thực hiện. 

 Giải pháp về thị trường cần phải xúc tiến việc bao tiêu sản phẩm thông 

qua các hợp đồng chính thống giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông 

nghiệp với các nhà phân phối để bảo đảm tính ổn định trong sản xuất, tránh tình 

trạng được mùa thì mất giá. Đề xuất các giải pháp tìm kiếm thị trường xuất khẩu 

nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản và bảo đảm đầu 

ra ổn định.  

 Bổ sung các giải pháp rõ nét hơn về định hướng quy hoạch, chế biến và 

bảo quản nông lâm sản, ứng dụng khoa học và công nghệ. 

 Phần tổ chức thực hiện: biên tập gọn và phân công nhiệm vụ đối với các 

đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, không giao nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ngành trực 

thuộc UBND tỉnh.  

 Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 06/8/2020 để gửi Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định, trình Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ họp kỳ tháng 8/2020. 

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU 

ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 - 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 58, tháng 

8; trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ thứ 21, tháng 9, Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn trình).   

Nội dung dự thảo đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 

thu tại cuộc họp chuyên đề cơ bản theo Thông báo kết luận số 383/TB-UBND 

ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh. Các thành viên UBND tỉnh, thành phần dự họp 

nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trước ngày 05/8/2020 để tổng hợp.  
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia, 

hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020 để trình Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ tháng 8/2020. 

5. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 

số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược 

phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 (trình lần 2, Sở Công Thương trình). 

Để kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của 

Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy ban hành Kế hoạch trên là cần thiết. Nội dung dự thảo Kế hoạch đã bám sát 

nội dung Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với điều kiện 

thực tế của tỉnh. 

Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, biên tập một số câu 

chữ cho phù hợp, điều chỉnh lại số liệu về năng lượng sơ cấp của tỉnh năm 2020, 

hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020 để trình Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy.  

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp trách 

nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh (Sở Y tế trình).  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với kết cấu và nội dung dự thảo. Thống nhất 

tên trích yếu là Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân 

cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Y tế biên tập gọn, rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

Thiết kế nội dung quy định chỉ phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm đối với Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; các cơ quan khác thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đối với Hợp tác 

xã có Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện cấp thì việc thẩm định, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với Hợp tác xã do UBND cấp huyện thực hiện.  

Biên tập nội dung quy định theo văn phong văn bản quy phạm pháp luật, 

không đưa vào quy định những nội dung mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ.  

Nghiên cứu Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 

2020 để bổ sung trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp. Đồng thời, thiết kế 

có tính khái quát hơn, không liệt kê chi tiết trong việc quản lý an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thuộc diện phải cấp Giấy 

chứng nhận thuộc trách nhiệm của Sở Y tế.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trước ngày 05/8/2020 trình 

UBND tỉnh xem xét, ban hành.  
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7. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 

19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng 

lưới y tế, nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế 

các cấp, giai đoạn 2016 - 2020 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 58, tháng 8). 

UBND tỉnh đánh giá cao ngành y tế thời gian qua đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực trong công tác củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng 

lực và chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế ở các cấp. Sở Y tế đã chủ 

động, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ. Nội dung dự thảo đã bám sát, đánh giá chi tiết, cụ thể theo từng chỉ tiêu, mục 

tiêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TU.  

Sở Y tế tiếp thu các ý kiến tham gia, rà soát, biên tập văn bản theo văn 

phong, tính chất báo cáo của Tỉnh ủy. Dự thảo cần làm nổi bật hơn về những 

thành tựu của ngành y tế, nhất là y tế dự phòng. Bổ sung các nội dung về tổng 

nguồn lực thực hiện trong giai đoạn vừa qua; công tác tổ chức triển khai kỹ thuật 

mới tại các cơ sở y tế; hoạt động quản lý dược, giá thuốc, vật tư y tế và việc 

thông tuyến y tế trong khám, điều trị cho Nhân dân. Đồng thời bổ sung hạn chế 

trong công tác khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở.  

Thiết kế nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới theo từng nhóm, tránh trùng 

lặp. Trong đó giải pháp về tăng cường y tế dự phòng, bổ sung nội dung về công 

tác phòng chống dịch COVID-19 theo tình hình thực tế hiện nay.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 

06/8/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

8. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 80-KL/TU ngày 

17/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

34-NQ/TU, ngày 22/11/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, 

giai đoạn 2016-2020 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 58, tháng 8; trình Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, kỳ thứ 21, tháng 9; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình). 

Năm 2020 là năm kết thúc 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TU 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, do đó cần thiết tổ chức tổng kết để đánh giá 

những mặt đạt được, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, rút ra bài học kinh 

nghiệm, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

đối với công tác xây dựng khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc xây 

dựng dự thảo Báo cáo, nội dung dự thảo đã bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại 

Kết luận số 80-KL/TU và kết luận tại cuộc họp chuyên đề ngày 24/7/2020. Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, phối hợp với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tính toán, cập nhật lại tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ 

lao động qua đào tạo. Bổ sung, đánh giá rõ nét hơn sự phối hợp giữa lực lượng 

Biên phòng với các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành tại khu vực biên 

giới. Biên tập văn phong cho phù hợp với văn bản của Đảng. 
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Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 

06/8/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp kỳ tháng 8/2020. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

  Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;   

- Lưu: VT, TH-NC (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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