
 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai  

các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

 

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 

với cấp huyện, cấp xã về triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 

2021. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương 

Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì Hội nghị); đồng 

chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu cấp 

huyện, cấp xã có Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, 

UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phòng ban liên quan cấp huyện; lãnh 

đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội 

và Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, tổ dân phố. 

Sau khi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng 

chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của một số sở, ngành, 

UBND huyện, thành phố, UBND xa,̃ đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Hội nghị 3 cấp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 

2021 là hội nghị quan trọng thường kỳ hằng năm, với sư ̣tham gia của các đồng 

chí lañh đaọ chủ chốt cấp ủy, các cấp, các ngành trong bô ̣máy Nhà nước, Măṭ 

trâṇ Tổ quốc, các tổ chức chính tri ̣- xa ̃hôị từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị quán triệt, 

thống nhất quan điểm, định hướng và xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 

trọng tâm để tập trung thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021.  

Năm 2020 là một năm thành công của Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng 

Sơn nói riêng, chúng ta đã đạt được "mục tiêu kép" trong phòng chống dịch 

Covid-19 và duy trì phát triển kinh tế - xã hội; là năm thể hiện được bản lĩnh, sự 

cố gắng, nỗ lực, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và 

toàn thể Nhân dân, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, tương thân 
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tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn.  

Với những kết quả đạt được của năm 2020 và giai đoạn 5 năm vừa qua, 

bước vào năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021 - 2025, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần 

trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm như đã thể hiện trong năm 2020, tiếp thu đầy 

đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cụ thể hóa bằng các chương 

trình, kế hoạch hiệu quả, thiết thực với quyết tâm cao nhất, nhằm thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

năm 2021, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp chỉ đạo, điều hành chủ 

yếu sau:  

1. Thống nhất xác điṇh rõ phương châm hành động của năm 2021 là: Siết 

chăṭ kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt 

phá theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trên tinh thần đó, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức 

trong thực thi công vụ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị; đẩy maṇh đổi mới, sáng taọ, dám nghi,̃ dám làm, dám chiụ trách nhiêṃ; hành 

động quyết liệt, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, thách thức, “biến nguy thành 

cơ”. Tâp̣ trung chỉ đaọ, giải quyết có hiêụ quả viêc̣ mới, viêc̣ lớn, viêc̣ khó; 

quyết liệt, sát sao, cụ thể hơn nữa để tạo bứt phá vươn lên trong năm 2021.  

2. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết liệt ngay từ những ngày 

đầu, tháng đầu năm để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2021. Quan tâm bám nắm công việc đến cùng, sát sao, quyết liệt 

trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót, xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời động viên, khen thưởng 

những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích. 

3. Xác định thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 

vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới là mục tiêu quan 

trọng hàng đầu. Các cấp, các ngành phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt 

các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là, 

mất cảnh giác; kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa.  

Tập trung giải quyết các nút thắt, tháo gỡ khó khăn, cải thiêṇ môi trường 

đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

từ 7 - 7,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề 

ra. Đây là chỉ tiêu trong khả năng của tỉnh với điều kiện không xảy ra dịch bệnh; 

nếu khả quan, cố gắng hơn chúng ta có thể đạt mức tăng trưởng trên 7,5%.  

Tinh thần, định hướng, khát vọng đặt ra là phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã 

hội để đến năm 2025 tỉnh Lạng Sơn đứng trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu 14 tỉnh Trung 

du miền núi phía Bắc.  
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4. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các 

kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa các chương trình công tác trọng tâm, các 

khâu đột phá tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, nhằm phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực có lợi thế trong 

thời gian tới, cụ thể:  

- Chương trình 1: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo 

động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.  

Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, thuế, kiểm dịch, xuất nhập 

cảnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện để 

sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, cấp bách có vai trò thúc 

đẩy, tạo động lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu và nâng cao năng lực thông 

quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh như: Khu trung chuyển hàng 

hóa, Khu chế xuất, các bến bãi khu vực cửa khẩu.  

- Chương trình 2: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới.  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 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 trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030; Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù về 

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; Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, trong đó tập trung công tác trồng rừng, 

trồng cây gỗ lớn, nâng cao chất lượng chế biến các sản phẩm từ gỗ.  

Đẩy mạnh hơn nữa thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với 

những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn, tạo lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh việc phát triển kết cấu hạ tầng, cần có những giải pháp căn cơ, bài bản 

trong việc xây dựng và phát triển hợp tác xã, mô hình sản xuất để tạo chuyển biến 

rõ nét về nâng cao đời sống dân cư nông thôn (không để xảy ra tình trạng có vốn 

nhà nước hỗ trợ thì thực hiện, không có hỗ trợ thì dừng thực hiện mô hình).  

Ngày 08/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký kết 

trực tuyến với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Nghị định thư xuất khẩu Thạch 

đen sang Trung Quốc, vì vậy, Sở Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn, các huyêṇ 

có điều kiêṇ khí hâụ, thổ nhưỡng phù hơp̣ để trồng cây Thac̣h đen cần tập trung vào 

công tác quy hoạch, mở rộng vùng trồng, làm thủ tục để cấp mã số vùng trồng, lựa 

chọn giống, thực hiện quy trình sản xuất sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu 

vào thị trường Trung Quốc, đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu mặt hàng này để nâng 

cao giá trị sản phẩm, góp phần giảm nghèo và làm giàu cho người dân trồng Thạch 

đen, doanh nghiêp̣, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh Thac̣h đen.  

Hỗ trợ các dự án chăn nuôi theo hướng công nghiệp có quy mô lớn mới 

được phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến đây là nhân tố đẩy mạnh tăng trưởng 
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cho ngành nông nghiệp trong thời gian tới.  

- Chương trình 3: Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 

2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn.  

 Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Tập 

trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch phân khu xây dựng và 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án Quần thể khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn. Đây là đầu kéo ngành du lịch của tỉnh phát triển, các sở, 

ngành, UBND huyện Lộc Bình đăc̣ biêṭ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công và thực hiện dự án.  

- Chương trình 4: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng 

giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp. 

Hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, 

thi công theo kế hoạch. Hoàn thành giải phóng mặt bằng, triển khai thi công đạt 

trên 50% khối lượng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B từ Km3+700-Km18. 

Hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu công nghiệp - đô thị - 

dịch vụ trên địa bàn huyện Hữu Lũng và tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện 

dự án theo quy định. Tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án: Nhiệt điện Na 

Dương giai đoạn 2, Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 và các dư ̣án đầu tư xây 

dựng khác. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn 

Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; về 

quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục 

thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025... 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét, đánh giá hiệu quả thực hiện 

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy 

định. 

5. Xác định năm 2021 toàn tỉnh sẽ tập trung cao độ để chỉ đạo, thực hiện 

tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ nút thắt đã tồn tại nhiều năm nay về 

giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu 

ngân sách.  

Cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã cần quan tâm sát sao hơn nữa 

trong công tác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự 

án trọng điểm. UBND tỉnh tiếp tục duy trì việc họp chuyên đề công tác giải 

phóng mặt bằng hằng tháng đối với các dự án trọng điểm; cấp huyện, cấp xã cần 

phải tích cực hơn, đôn đốc, thực hiện theo tiến độ từng tuần.  
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Yêu cầu các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng 

do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo; phân công, gắn trách nhiệm 

phụ trách từng dự án cụ thể đối với các đồng chí lãnh đạo huyện, thành phố, các 

đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy, quyết tâm tạo ra bước chuyển biến mới, 

rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2021.  

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 

một cách thực chất để cắt giảm tối đa thời hạn giải quyết và đơn giản hoá thủ tục 

hành chính theo hướng loại bỏ các quy định, chi phí không cần thiết cho tổ chức, 

cá nhân; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, cơ quan 

hành chính nhà nước; tăng cường giám sát kết quả thực hiện các hồ sơ, thủ tục 

hành chính, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi gây khó khăn, phiền hà trong 

giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân.  

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý 

nghiêm vi phạm, sai phạm về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cửa 

quyền trong các cơ quan nhà nước, bộ máy nhà nước, đặc biệt những lĩnh vực dễ 

xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi 

công vụ. 

 Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính 

quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh theo kịp xu thế của đất nước để nâng 

cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo sự công khai, minh bạch trong thực thi 

công vụ và thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan khẩn trương dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 

76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát 

triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nước; trình phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2021. Đây là nhiêṃ vu ̣ rất quan 

troṇg, trưc̣ tiếp liên quan đến nòi giống, chất lươṇg nguồn nhân lưc̣ của tỉnh ta, 

đòi hỏi sư ̣quan tâm vào cuôc̣ của mỗi người, mỗi nhà và toàn xa ̃hôị, vì vậy cần 

có những quyết sách lớn, chương trình, kế hoạch về việc xây dựng và phát triển 

con người Lạng Sơn trong giai đoạn tới. 

8. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 

trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; 

kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và 

ngược lại theo tinh thần bảo đảm sự ổn định để phát triển; tổ chức tốt công tác 

tuyển choṇ, goị công dân nhâp̣ ngũ năm 2021 bảo đảm số lươṇg, chất lươṇg; tập 

trung các biện pháp kéo giảm các vụ việc phạm pháp hình sự, giảm tình traṇg 

xuất nhâp̣ cảnh trái phép. Bảo đảm an ninh chính tri,̣ trật tự an toàn xa ̃hôị dip̣ 

trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phối hợp 

tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đaị biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.   
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 9. Các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là 

nhân lực chất lượng cao; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, 

nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, tăng tỉ lệ bao phủ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để ngày càng nhiều người dân được thụ hưởng.  

10. Một số nội dung về tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021:  

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Xây 

dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn 

UBND cấp huyện, cấp xã quy trình, cách thức triển khai thực hiện các công 

trình, dự án có quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 

theo hướng không lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mà 

chỉ thực hiện lập thiết kế - dự toán và áp dụng triệt để các thiết kế mẫu đã ban 

hành. Hướng dẫn của các sở, ngành yêu cầu phải chặt chẽ, rõ ràng, chi tiết, đúng 

quy định về thanh, quyết toán, dễ thực hiện để cấp huyện, xã đều có thể triển 

khai (thậm chí cầm tay chỉ việc). Xác định đây là cách thức để nâng cao năng 

lực thực hiện dự án tại cơ sở, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa tiết kiệm chi phí 

không thực sự cần thiết.  

Mục tiêu đặt ra năm 2021 là tất cả các công trình quy mô nhỏ thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia đều được thực hiện theo chủ trương trên. Đối 

với các công trình, dự án không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo thì Kho bạc Nhà 

nước kiên quyết không giải ngân vốn. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố 

tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên môi 

trường, nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp để xây dựng giá đất cụ thể 

phục vụ công tác quản lý đất đai bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm chi 

phí.  

- Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng 

cường công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp thẩm quyền 

quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; về 

phân công thẩm định giá đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

11. Sở Nội vụ chủ động đề xuất với UBND tỉnh tổ chức phát động các 

phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm 

là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2021) với sự tự 

hào và khát vọng vươn lên, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thực thi nhiệm 

vụ, tạo xung lực mới để đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển hơn trong thời gian tới.  

12. Về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cấp, các ngành thực 

hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 103-

CV/TU ngày 31/12/2020 về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 08/CT-

UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ 
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cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, 

phấn khởi, an toàn, tiết kiệm đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết. Dành thời 

gian và tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chính 

sách, hộ nghèo, người có công, các lực lượng vũ trang, nhất là những người yếu 

thế, vùng khó khăn; thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, giá cả; chống 

buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức tốt lễ hội Xuân, bảo đảm an toàn giao 

thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. 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 mà tập trung vào kiểm tra, thăm hỏi, động viên cơ sở thực hiện 

nhiệm vụ. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử 

dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong 

trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu 

năm 2021, bảo đảm hiêụ quả, tránh hình thức, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

 13. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác 

phối hợp, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh dự kiến 

tổ chức đầu tháng 02/2021 bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Tập trung 

thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức lập quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý tiếp tục nâng cao chất lượng các 

quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà 

soát loại bỏ các quy hoạch treo đã nhiều năm để Nhân dân yên tâm xây dựng 

nhà cửa, sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị.  

14. Về các kiến nghị của UBND các huyện, thành phố: một số nội dung đã 

được các sở, ngành trao đổi, trả lời taị Hôị nghi.̣ Các sở, ngành theo chức năng, 

nhiệm vụ tiếp tuc̣ xem xét, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị của UBND các 

huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.  

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

huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận:   
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- Các VP: TU, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,  

  Phân xã TTXVN tại Lạng Sơn;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng, đơn vị trực thuộc;   

- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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