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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời 

các quy định, chỉ thị, công điện, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về công tác chuẩn bị và tổ chức 

đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị 

trường, giá cả, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và 

đảm bảo an sinh xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 

27/12/2019 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020; ban hành 8 chương trình, kế hoạch, 20 quyết định, 

công văn, thông báo giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành; trực tiếp các 

đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đi kiểm tra, chỉ đạo tổ chức 

cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với chủ 

trương “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cháy nổ; tổ chức bắn pháo hoa 

đêm giao thừa; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, chất lượng 

hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm; cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục 

vụ Tết, nhu cầu đi lại, điện, nước, thông tin liên lạc của Nhân dân; thực hiện đầy 

đủ các chính sách an sinh xã hội; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người 

có công, các lực lượng trực phục vụ Tết; tăng cường các biện pháp thông quan 

để phục vụ xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; tổ chức các hoạt động mừng Đảng - 

mừng Xuân, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng, “Tết trồng cây” và ra quân đầu xuân; 

chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi; quản 

lý, hướng dẫn tổ chức lễ hội, các hoạt động đối ngoại theo quy định; thực hiện 

nghiêm túc chế độ trực Tết, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, giải quyết công 

việc của tổ chức, doanh nghiệp, công dân bảo đảm thông suốt, không bị ách tắc.  

Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức cho Nhân dân đón Tết, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 bằng những quyết định, 

chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm trọng điểm; chỉ đạo tăng cường 

tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động lễ hội 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán; đồng thời cổ vũ, động 

viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp 

Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động 
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sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Về tình hình cung ứng, kiểm soát hàng hoá, bình ổn thị trường 

a) Về cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường 

UBND tỉnh đã triển khai nghiêm túc nhiệm vụ bình ổn thị trường theo Chỉ 

thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc 

thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2019 và dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 

17/12/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và 

bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. UBND tỉnh đã lựa chọn 02 

doanh nghiệp có mạng lưới phục vụ rộng, thị phần kinh doanh lớn, có chất 

lượng và uy tín để tham gia bình ổn thị trường, trong đó tạm ứng 30 tỷ đồng cho 

các doanh nghiệp vay với lãi suất 0% trong 10 tháng (đến 31/10/2020) để dự trữ 

hàng tiêu dùng thực hiện bình ổn, trọng điểm là phục vụ Tết; cung cấp giống cây 

lương thực và phân bón.  

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoạt động thương mại, dịch vụ 

diễn ra nhộn nhịp, sôi động. Hệ thống phân phối bán lẻ của doanh nghiệp tham 

gia bình ổn được tổ chức rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã chủ động tổ chức kinh doanh, đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với số lượng, chủng loại hàng hóa đa dạng, 

phong phú, phục vụ rộng khắp tới các xã, thôn, bản. Giá cả các mặt hàng tương 

đối ổn định, không có tăng giá đột biến; không xảy ra hiện tượng tích trữ, tạo sự 

khan hiếm giả tạo để đầu cơ nâng giá, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, 

không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ… bảo đảm thị 

trường lành mạnh, ổn định, không có biến động lớn.   

Tình hình cung ứng điện, nước, thông tin liên lạc được đảm bảo, thông 

suốt. Giao thông vận tải trên địa bàn được bảo đảm, vận tải hành khách phục vụ 

nhu cầu đi lại của Nhân dân được đầy đủ, chu đáo, an toàn.  

Đến sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán hoạt động kinh doanh thương mại 

đã bắt đầu hoạt động trở lại, tại chợ trung tâm thị trấn và thành phố Lạng Sơn đã 

bán một số mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm tươi sống; các mặt 

hàng phục vụ lễ hội, tín ngưỡng; dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí...  

b) Về giá cả hàng hóa 

Lượng hàng cung ứng cho nhu cầu Tết Nguyên đán khá phong phú về 

chủng loại hàng hoá, lượng hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu thị trường. Những ngày 

giáp Tết và trong Tết, giá các mặt hàng thiết yếu không có biến động lớn, ổn 

định, nguồn cung dồi dào. Do lượng cung dồi dào, cùng tâm lý không tích trữ 

thực phẩm như trước nên trong dịp trước Tết giá cả các mặt hàng phục vụ Tết ổn 

định và không có biến động. Riêng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán giá cả một số 
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hàng hóa, dịch vụ có lúc, có nơi tăng khoảng 5 - 10% so với thời điểm trước Tết 

do nguồn cùng còn hạn chế. 

Giá cước vận chuyển hàng hóa, hành khách; phí tham quan danh lam 

thắng cảnh, giá dịch vụ trông giữ xe; giá thuốc phòng và chữa bệnh cho người 

không có biến động. 

c) Công tác kiểm tra, kiểm soát 

Công tác kiểm tra, kiểm soát về cung ứng hàng hóa, giá cả thị trường và 

công tác bình ổn giá được tiến hành thường xuyên trong thời gian trước Tết. Tổ 

chức các đoàn kiểm tra tình hình thực tế tại các huyện, xã. Qua kiểm tra, các cơ 

sở tham gia bình ổn giá đã thực hiện đúng cam kết giảm giá từ 5 - 10% so với 

giá thị trường, có kế hoạch dự trữ đầy đủ hàng hóa, quy định nơi bán hàng và 

thực hiện tốt việc thông tin, quảng cáo tại nơi bán hàng, niêm yết công khai giá 

bán hàng hóa và bán đúng giá niêm yết, bố trí xe bán hàng lưu động đưa hàng 

đến các trung tâm cụm xã. 

Đã tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng cấm, vi phạm sở hữu trí tuệ, kiểm soát bình ổn thị trường giá cả 

hàng hoá tiêu dùng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; kiểm tra, kiểm soát 

nghiêm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã góp phần tạo thị trường hàng hoá 

lành mạnh, ổn định.  

d) Hoạt động xuất nhập khẩu 

Trong dịp Tết Nguyên đán, do nhu cầu nhập khẩu hoa quả, nông sản và 

các mặt hàng khác của phía Trung Quốc tăng cao. Lượng hàng hóa cũng như các 

phương tiện tăng lên đáng kể, bình quân có khoảng 280-300 xe xuất khẩu và từ 

70-90 xe nhập khẩu; lượng xe hàng xuất khẩu tồn trong ngày khoảng từ 500-600 

xe, có thời điểm lên đến 800 xe, tuy nhiên các xe này đã được bố trí, sắp xếp 

trong các bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu vì vậy đã không còn xảy ra tình trạng 

ùn ứ cục bộ như các năm trước. 

Ngày 24/01/2020 (tức ngày 30 tháng Chạp) tất cả các cửa khẩu chính thức 

đóng cửa để nghỉ Tết Nguyên đán, riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn làm 

việc bình thường trong tất cả các ngày nghỉ tết Nguyên đán (cả phía Việt Nam 

và Trung Quốc). 

2. Công tác bảo đảm an sinh xã hội 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chủ trương “Mọi người, mọi nhà 

đều được vui Tết, đón Xuân”. Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh, các huyện, thành 

phố tặng 18.591 lượt hộ gia đình người có công với kinh phí 5,9 tỷ đồng; 21.336 

lượt người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 8,5 tỷ đồng; 7.040 lượt 

công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 5.405 

triệu đồng; 2.348 lượt đối tượng khác với kinh phí 1,8 tỷ đồng. Các đơn vị, 

doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 11.433 lượt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

với kinh phí 7,5 tỷ đồng. Tổng số quà tặng là 60.748 lượt với tổng kinh phí 29,1 

tỷ đồng, tăng cao so với năm 2019 (26,8 tỷ đồng), thể hiện đời sống vật chất và 
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ý thức trách nhiệm với cộng đồng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên, 

các nhà hảo tâm đến với tỉnh nhiều hơn.  

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra, nắm 

chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là các xã đặc biệt khó khăn, các hộ 

nghèo, cận nghèo, tổ chức trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để hộ dân nào bị thiếu 

đói trong dịp Tết. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra việc chi trả tiền lương, tiền thưởng 

cho người lao động trong các doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động các doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động 

“Tết vì người nghèo”. Doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất là 25 triệu đồng/người, 

bình quân là 3 triệu đồng/người, thấp nhất là 300.000 đồng/người. Trong dịp Tết 

không xảy ra tai nạn lao động. 

Tổ chức 11 đoàn gồm đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh đi thăm và chúc Tết các huyện, thành phố, các gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công, các đơn vị lực lượng vũ trang; tổ 

chức 8 đoàn đi thăm, kiểm tra các lực lượng trực, phục vụ Tết. Ngoài ra, các cơ 

quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố cũng tổ 

chức đi thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, đơn vị lực lượng 

vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức và chức sắc tôn giáo. 

Sáng ngày 25/01/2020 (tức ngày 01 Tết), thời tiết diễn biến bất thường, 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 02 trận dông lốc và mưa đá trải rộng trên 

92 xã tại 10/11 huyện, thành phố, thiệt hại ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng, với 

trên 2.000 hộ bị ảnh hưởng (nhà bị tốc mái, hư hỏng ngói do mưa đá). Ngay khi 

xảy ra thiên tai, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã có mặt kịp thời để động viên, 

giúp người dân khắc phục hậu quả. Về sản xuất nông nghiệp: Hiện nay các địa 

phương đang thống kê số liệu thiệt hại. 

3. Các hoạt động văn hóa, xã hội 

UBND tỉnh đã ban hành các  ế hoạch tổ chức các hoạt động đón tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng - 

mừng Xuân Canh Tý và Lễ hội Xuân, Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - 

Xuân Canh Tý năm 2020, Hội chợ Hoa Xuân Xứ Lạng, Hội Báo Xuân 2020, 

Tuần Văn hóa - Du lịch... Tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng, bắn pháo 

hoa chào đón giao thừa tại 11 huyện, thành phố diễn ra an toàn. Tổ chức, quản 

lý tốt các hoạt động lễ hội đầu Xuân vui tươi, lành mạnh và trật tự, phù hợp với 

văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của từng nơi; không để diễn ra các hoạt 

động mê tín, dị đoan, dịch vụ đổi tiền mệnh giá nhỏ tại đền, chùa, lễ hội. Trong 

dịp Tết lượng khách du lịch đến Lạng Sơn ước đạt khoảng 3.650 lượt khách,  

chủ yếu là hoạt động du lịch tâm linh, mua sắm. 

Công tác thông tin, tuyên truyền về đón Tết cổ truyền được triển khai tốt, 

đúng định hướng. Các dịch vụ bưu chính, viễn thông được chuẩn bị chu đáo, đáp 

ứng được nhu cầu thông tin liên lạc thông suốt trong dịp Tết. Tổ chức tiếp, phát 

sóng đầy đủ các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 

Việt Nam và thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình đặc sắc của tỉnh 

phục vụ Tết. 
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Công tác trực, khám chữa bệnh tại bệnh viện các tuyến được tổ chức 

thường trực 24/24 giờ; có phương án phòng chống ngộ độc, tai nạn cấp cứu; bảo 

đảm cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, hậu cần, bố trí đủ giường bệnh, 

phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình 

huống có thể xảy ra, các trường hợp cấp cứu khi nhập viên được xử lý ngay. 

Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, chặt 

chẽ từ tuyến tỉnh đến huyện, xã. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong dịp tết Nguyên đán. Trong dịp Tết không có trường hợp mắc dịch 

bệnh nguy hiểm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tổ chức và các chức sắc tôn giáo nhân dịp 

tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm động viên các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn 

giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

Làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị; sửa chữa, thay thế hệ thống điện 

chiếu sáng công cộng, đèn trang trí; trang trí hoa tươi, cây cảnh tại các đô thị; 

trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng thuộc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. Tổ chức tốt 

công tác vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh, nạo vét khơi thông cống rãnh thoát 

nước, lòng đường, vỉa hè, bảo đảm khang trang, sạch đẹp tại các đô thị. Bảo đảm 

vệ sinh môi trường 2 bờ sông trong ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp).  

4. Tình hình sản xuất, chuẩn bị cho Tết trồng cây và ra quân đầu xuân 

Trước Tết đã có một số nơi tổ chức làm đất, bảo đảm thủy lợi, gieo ươm 

cây giống, trồng một số loại cây nông lâm nghiệp. Toàn tỉnh đã gieo trồng được 

3.716 ha cây trồng vụ Đông Xuân (tăng 1.224 ha so với cùng kỳ). Cung ứng vật tư 

nông nghiệp, phân bón các loại được 18.000 tấn; các loại giống cây trồng nông 

nghiệp đã cấp cho các Trạm vật tư nông nghiệp, các đại lý tại cụm xã được 350 tấn 

giống lúa, ngô các loại. Sâu, bệnh hại cây trồng ở mức thấp, không ảnh hưởng 

lớn đến cây trồng; hiện các ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên lợn đã cơ bản 

được khống chế; không có vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng, không xảy ra 

cháy rừng. 

UBND các huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai 

đến các xã, thị trấn và chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cho tổ chức Lễ phát động 

trồng cây Đào Xuân Canh Tý 2020 gắn với “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” và ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, 

đường giao thông nông thôn. Đã chuẩn bị xong hiện trường và gieo tạo cây con 

được 3,1 triệu cây lâm nghiệp, 99.400 cây cảnh quan, 18.000 cây con khác. 

Cung ứng 2.045 tấn xi măng, chuẩn bị khoảng 30.266 m
3
 cát, sỏi để xây dựng, 

sửa chữa, xây lát, kiên cố hóa các công trình. Một số huyện đã nạo vét được 

305.807 m
3
 công trình thủy lợi, kênh mương, phát quang 271.235 m

2  
đường 

giao thông nông thôn. 

5. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội 

Các lực lượng vũ trang đã thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm trấn áp các 

loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các 
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hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc nổ trái phép. Tăng cường 

phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiềm chế 

tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm. Chuẩn bị chu đáo, an toàn cho tổ chức bắn pháo hoa tại các huyện, 

thành phố Lạng Sơn vào đêm giao thừa. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra 

công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống pháo, buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng cấm. 

Tăng cường lực lượng tại cơ sở, tổ chức tuần tra vũ trang liên tục trên các 

tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các cấp, 

ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết trong các cơ 

quan, trường học, hộ gia đình không vi phạm các quy định về pháo. Các lực 

lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, đơn vị trực 

chiến, tuần tra nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trong mọi tình huống. Công 

tác quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường, tạo thuận lợi cho du khách thăm 

quan và thăm thân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới 

và trong nội địa được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp. 

Trong 4 ngày từ 23/01 đến 26/01/2019 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 02 

Tết) xảy ra 01 vụ cố ý gây thương tích tại huyện Hữu Lũng, làm bị thương 01 

người. Bắt 02 vụ, 03 đối tượng trộm cắp tài sản, tổng giá trị khoảng 52 triệu 

đồng. Phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng truy nã; xử lý 1 vụ lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản tại huyện Hữu Lũng; bắt 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển 10 kg 

pháo. Trong ngày 24/01/2020 xảy ra 01 vụ cháy tại phường Đông  inh, thành 

phố Lạng Sơn, thiệt hại khoảng 7 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2020 

trên địa bàn tỉnh cơ bản không có hiện tượng đốt pháo nổ. 

Công tác bảo đảm an toàn giao thông được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. 

Ngoài các chỉ thị, công văn chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn 

số 26/UBND-KTN về việc tăng cường thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tai 

nạn giao thông do uống rượu, bia, để tuyên truyền đến  người  dân  nắm  rõ các  

quy  định tạiNghị  định  số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Luật phòng, 

chống tác hại của rượu bia; ngăn chặn kịp thời, giảm tối đa các vụ tại nạn giao 

thông do các hành vi vi phạm nồng độ cồn và để bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020. Các 

lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông 

khép kín tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm, nhất là sử dụng rượu, bia, ma túy khi tham gia giao thông. Từ ngày 23/01 

đến 26/01/2020 không xảy ra vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.   

6. Các hoạt động đối ngoại 

Các cấp, các ngành đã tổ chức tốt hoạt động đối ngoại nhân dịp tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 theo đúng định hướng, chỉ đạo của trung ương, của 

tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã gửi thư chúc Tết tới Lãnh đạo  hu uỷ và Chính quyền 

 hu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), gửi thiệp chúc mừng năm 
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mới tới các cơ quan, tổ chức quốc tế nhằm tiếp tục duy trì, củng cố, mở rộng 

mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế. 

Đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các cơ quan, đơn vị đồng cấp 

với nước bạn Trung Quốc nhân dịp Tết cổ truyền; cử các Đoàn đại biểu của 

huyện biên giới, thành phố Lạng Sơn, các sở, ban, ngành tham dự hoạt động liên 

hoan hữu nghị Xuân 2020 tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, góp 

phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc.  

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-

QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí 

thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 

21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; Quy định 

số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay 

để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Công văn số 120/TTCP-

C.IV ngày 28/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các 

giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, 

nhận quà. Trong thời gian Tết, trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng sử dụng 

ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui 

chơi trong dịp Tết. Các cơ quan thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức đi 

thăm, chúc Tết, biếu, tặng quà Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.  

8. Về thực hiện chế độ trực Tết và thông tin báo cáo  

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã có kế hoạch phân 

công trực Tết và nghiêm túc tổ chức bảo vệ cơ quan an toàn; giải quyết đầy đủ 

các công việc trong dịp Tết theo đúng quy định, kịp thời thông tin, báo cáo đầy 

đủ về tình hình chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ trước, trong Tết. Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên cập nhật, kịp thời báo cáo tình 

hình Tết bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đánh giá chung: Trong thời gian trước, trong tết Nguyên đán Canh Tý 

2020, từ tỉnh đến cấp huyện, xã đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, 

đầy đủ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương về các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an 

sinh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán. Điều đó thể hiện 

qua các kết quả rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trong dịp Tết; 

nhân dân đều vui tươi, phấn khởi đón Tết, đồng thời chủ động sản xuất kinh 

doanh ngay trong dịp Tết. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trực tiếp phục vụ 

cho nhu cầu Tết được cung ứng đầy đủ; giá cả được kiểm soát, thị trường được 

bình ổn; sức mua tăng cao thể hiện đời sống của người dân ngày càng được nâng 

lên. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm 

chăm lo, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Công tác bảo đảm vệ sinh an 
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toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân được tổ chức chu đáo, không xảy 

ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo; các mục tiêu, địa bàn trọng yếu được bảo vệ tuyệt đối an toàn, không 

xảy ra tai nạn giao thông. An ninh, trật tự và chủ quyền biên giới được giữ vững. 

Cơ bản trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng thả đèn trời, đốt pháo nổ trái phép. 

Các hoạt động đối ngoại thực hiện đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng, đơn vị trực thuộc VP; 

- Lưu: VT, TH (NNK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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