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Thực hiện các Công văn của Văn phòng Chính phủ: số 267/VPCP-TH 

ngày 12/01/2021 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021; số 762/VPCP-TH ngày 27/01/2021 về việc báo cáo bổ sung 

tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số 114-CV/TU ngày 

20/01/2021 của Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Tân Sưu 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

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

các chỉ thị, công điện, kết luận, chỉ đạo 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 Tân Sửu 2021, 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 

an sinh xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 

28/12/2020 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021; ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành; trực tiếp các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đi kiểm tra, chỉ 

đạo công tác chuẩn bị, 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”, bảo 

đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống 

cháy nổ; 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 hàng hóa, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trái 

phép; chuẩn bị tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân đầu xuân; chủ động các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện nghiêm túc chế 

độ trực Tết bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, giải quyết công việc của doanh 

nghiệp, công dân thông suốt, không bị ách tắc.  
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Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Quảng Ninh, Hải 

Dương và một số tỉnh, thành khác, ngành y tế, các cơ quan chức năng liên quan 

đã theo dõi chặt chẽ, cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, nhất là đối tượng 

liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trên; rà soát, truy vết, 

xét nghiệm trên diện rộng đối với những trường hợp có nguy cơ cao; chủ động 

các điều kiện, phương án ứng phó dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh; tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân hạn chế tụ tập đông 

người, đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch theo quy định. Chỉ đạo hạn chế các hoạt động tập trung đông người, các 

cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các 

huyện, thành phố dừng bắn pháo hoa, dừng tổ chức chương trình văn nghệ đón 

giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuyên truyền, vận động người dân hạn 

chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết; vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, công nhân tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ. Rà soát, 

chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch bệnh có 

thể xảy ra; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, có biện pháp thiết thực động 

viên kịp thời các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên 

đán. Đồng thời chỉ đạo thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, lao 

động và gia đình là người ở địa phương khác ăn Tết tại tỉnh Lạng Sơn.  

Bên cạnh việc tổ chức cho Nhân dân đón Tết, phòng chống dịch bệnh, 

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 2021 bằng 

những quyết định, chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm trọng điểm; phát 

động các phong trào thi đua tích cực học tập, lao động sản xuất và công tác góp 

phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

a) Tổng số người liên quan quản lý y tế toàn tỉnh: 2.883 người, trong đó: 

51 F1, 531 F2, 2.298 F3, cụ thể: 

          * 51 trường hợp F1:  

- 12 trường hợp F1 có liên quan đến các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng 

Ninh và Hà Nội. Hiện đang cách ly tại cơ sở y tế, sức khỏe ổn định. Đã lấy mẫu 

xét nghiệm lần 3: 12 mẫu, kết quả âm tính: 12. 

- 38 trường hợp F1 có tiếp xúc với bệnh nhân Trần Nhật Uy (được phát 

hiện dương tính Covid-19 ngày 02/02/2021 tại Nhật Bản) từ ngày 16/01/2021. 

Hiện đã ký cam kết cách ly tại nhà (do đã tiếp xúc qua 14 ngày với bệnh nhân 

Trần Nhật Uy); đã lấy mẫu lần 1: 37 mẫu, âm tính: 37; lấy mẫu lần 02: 20; chờ 

kết quả: 20.  
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- 01 trường hợp đi từ Quảng Ninh về, có triệu chứng nghi ngờ (coi như 

F1), cách ly tại cơ sở y tế; đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1: âm tính. 

+ Tổng số F1 được cách ly tại cơ sở y tế: 13 trường hợp, hiện tại sức khỏe 

ổn định, trong đó đã lấy mẫu lần 3: 12; âm tính: 12; 01 mẫu F1 đã lấy mẫu lần 2: 

âm tính. 

 * Tổng số F2 là 531 người, cách ly tại gia đình:  

+ Lấy mẫu lần 1: 260 người, âm tính: 260; 

+ Lấy mẫu lần 2: 65; âm tính: 65; 

+ Lấy mẫu lần 3: 04; âm tính: 04. 

* Tổng số F3 là 2.298 người, tự cách ly theo dõi sức khỏe tại gia đình, đã 

lấy mẫu: 52, âm tính: 52.  

b) Tổng số xét nghiệm liên quan đến ổ dịch Quảng Ninh - Hải Dương - Hà 

Nội - ca bệnh phát hiện dương tính tại Nhật Bản và các ổ dịch khác: 

Lấy mẫu: 420; kết quả âm tính: 420; trong đó: 

- Xét nghiệm lần 1: 362 mẫu (kết quả âm tính 362) 

- Xét nghiệm lần 2: 115 mẫu; kết quả âm tính: 112 (bao gồm 51 F1, 64 

F2); chờ kết quả: 03 mẫu. 

- Xét nghiệm lần 3: 16 mẫu (12 F1, 04 F2); âm tính: 16. 

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

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

Công tác bình ổn giá cả, thị trường đã thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 

15/CT-BCT ngày 30/10/2020 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 2020 và 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình 

ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND tỉnh lựa chọn 05 doanh 

nghiệp có mạng lưới phục vụ rộng, chất lượng, uy tín để tham gia bình ổn thị 

trường, trong đó tạm ứng 35 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho các 

doanh nghiệp để dự trữ hàng hóa tiêu dùng thực hiện bình ổn, trọng điểm là 

phục vụ Tết Nguyên đán và cung cấp giống cây trồng, phân bón.  

Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động do nhu cầu 

mua sắm hàng hóa của nhân dân tăng mạnh; hàng hóa được cung ứng đầy đủ, 

phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết; giá cả các 

mặt hàng ổn định, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hoá và tăng giá đột 

biến. 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.   

Đến ngày 15/02/2021 (mùng 4 Tết), một số hoạt động kinh doanh thương 

mại tại thành phố Lạng Sơn, các thị trấn huyện lỵ và dọc các tuyến quốc lộ trên 
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địa bàn toàn tỉnh bắt đầu hoạt động trở lại, chủ yếu mua bán các mặt hàng thiết 

yếu và một số loại hình dịch vụ như ăn uống, vui chơi giải trí,...  

Tình hình cung ứng điện, nước, thông tin liên lạc, dịch vụ thanh toán qua 

ngân hàng, hệ thống ATM được đảm bảo, ổn định. Hoạt động vận tải hàng hóa, 

vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.  

b) Về giá cả hàng hóa 

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

loại, lượng hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu thị trường. Những ngày trước Tết giá cả 

các mặt hàng cơ bản vẫn ổn định do nguồn cung dồi dào. Riêng các ngày trong 

Tết (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết): giá một số hàng hóa, dịch vụ có lúc, có nơi 

tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết.  

Công tác kiểm tra, kiểm soát về tăng giá bất hợp lý, tích trữ găm hàng, đầu 

cơ nâng giá, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực 

phẩm được Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, huyện và các cơ quan chức năng tập trung tổ 

chức thực hiện, tổ chức kiểm tra tình hình thực tế tại các huyện, xã. Qua kiểm 

tra, các đơn vị tham gia bình ổn 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. 

c) Hoạt động xuất nhập khẩu 

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn trước Tết diễn ra khá sôi 

động để phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản, hoa 

quả tăng, trung bình mỗi ngày tại đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài xuất 

hơn 250 xe chở nông sản, chủ yếu là thanh long, dưa hấu, mít... Hiện tại, trên địa 

bàn tỉnh thực hiện thông quan hàng hóa tại 07/12 cửa khẩu, gồm: cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ: 

Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Pò Nhùng. Thời gian nghỉ Tết tại các cửa khẩu 

từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2021 (tức từ ngày 30 tháng Chạp đến hết mùng 6 

Tết) và thông quan bình thường từ ngày 18/02/2021 (mùng 7 Tết). Các lực 

lượng chức năng tại cửa khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đã chủ động tăng 

thời gian làm việc, phối hợp điều tiết, phân luồng phương tiện vận tải, bảo đảm  

hoạt động thông quan diễn ra thuận lợi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu 

vực ngoài cửa khẩu. Đồng thời đang tích cực phối hợp giải quyết các xe hàng 

còn tồn tại bãi ở cửa khẩu phía Tân Thanh (Việt Nam) và Pò Chài (Trung Quốc). 

Đến ngày 15/02/2021, các cửa khẩu đều chưa thông quan do nghỉ Tết. Hiện 

tại bãi xe bên phía Pò Chài (Trung Quốc) còn tồn hơn 300 xe, bên bãi xe tại cửa 

khẩu Tân Thanh còn tồn khoảng hơn 20 xe. Từ ngày 09/02/2021 - 14/02/2021 đã 

làm thủ tục 87 bộ tờ khai xuất nhập khẩu; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,75 

triệu USD, trong đó xuất khẩu 58 bộ tờ khai, trị giá 1,4 triệu USD, nhập khẩu 29 

bộ tờ khai, trị giá 0,35 triệu USD để chuẩn bị thông quan trong những ngày tới. 
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2. Công tác bảo đảm an sinh xã hội 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã 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. Thực hiện kiểm tra việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao 

động trong các doanh nghiệp.  

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/12/2020 về 

tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó tổ chức 12 Đoàn của tỉnh, thành phần 

các Đoàn gồm: Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đến thăm hỏi, 

chúc Tết và tặng quà một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính 

sách tại các huyện, thành phố như: tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính 

sách người có công; thăm và chúc tết Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng 

Giang và tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh nặng người Lạng 

Sơn; tặng quà cho đối tượng là hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn; tổ chức thăm và chúc Tết một số đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, 

đơn vị, các lực lượng trực, phục vụ Tết; một số gia đình chính sách có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn 

thể và các huyện, thành phố đã 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, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng cho các 

đối tượng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là 25,05 tỷ đồng.  

Đồng thời tập trung thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ, bác sỹ, nhân 

viên y tế, các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi khó khăn, vất vả như các 

chốt, lán trên tuyến biên giới thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, ngăn 

chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19, chốt kiểm dịch 

phòng chống dịch Covid-19 tại km76 Quốc lộ 4B, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập. 

3. Các hoạt động văn hóa, xã hội 

Trước Tết đã tổ chức gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ tỉnh Lạng Sơn và các 

cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Công tác thông tin, tuyên truyền 

về đón Tết cổ truyền, về tình hình dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt. 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. 

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 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, không xảy ra ngộ độc thực phẩm.  



6 

 

Thực hiện 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 thuộc Festival Hoa Ðào - Xuân Xứ Lạng năm 2021. 

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, khu dân cư tập trung.   

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

Trước Tết Nguyên đán đã có một số huyện tổ chức làm đất, bảo đảm công 

tác thủy lợi, gieo ươm cây giống, trồng một số loại cây nông lâm nghiệp. Toàn 

tỉnh đã gieo trồng được khoảng 4.219 ha, đạt 102% kế hoạch, tăng 503 ha so với 

cùng kỳ năm trước.  

Triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh 

về tổ chức Tết trồng cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu 2021, các huyện, thành 

phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức, trong đó cấp tỉnh quy mô trồng: 

0,5 ha, trồng khoảng 1.450 cây hoa Đào, địa điểm trồng cây tại xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn. Cấp huyện: tổng số cây đã chuẩn bị để cấp phát 411.430 

cây, trong đó cây lâm nghiệp 345.560 cây; cây cảnh/bóng mát 3.487 cây; cây ăn 

quả 47.055 cây và cây hoa Đào 15.328 cây  

Về công tác chuẩn bị cho trồng rừng năm 2021: Kế hoạch sản xuất gieo 

ươm năm 2021 là 2.649 nghìn cây. Trong đó sản xuất cây giống lâm nghiệp hiện 

nay đã chuẩn bị các loại cây giống đạt tiêu chuẩn để xuất vườn khoảng 1.275 

nghìn cây; cây ăn quả, cây cảnh quan khoảng 31,95 nghìn cây. UBND các 

huyện, thành phố đã chỉ đạo các chủ rừng tích cực phát dọn thực bì, làm đất, 

cuốc hố... tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng rừng đúng thời vụ. 

UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ ra quân làm 

thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn; cung 

ứng được 466 tấn xi măng, chuẩn bị khoảng 584 m3 cát, sỏi để xây dựng, sửa 

chữa, xây lát, kiên cố hóa các công trình. Một số huyện đã tổ chức thực hiện 

trước Tết Nguyên đán nạo vét được 792.032 m3 công trình thủy lợi, kênh mương; 

phát quang 362.051 m2 đường giao thông nông thôn; tổng số huy động được 

82.851 ngày công, bằng 99% cùng kỳ.      

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

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. 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. 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 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. Lãnh đạo tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp 

đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19, phòng 
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chống pháo nổ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa 

bàn tỉnh. 

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.  

Từ ngày 10/02/2021 - 15/02/2021 xảy ra 3 vụ vi phạm pháp luật về trật tự 

xã hội, hậu quả làm bị thương 01 người, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng, gồm 01 

vụ cướp tài sản (huyện Cao Lộc), 01 vụ trộm cắp tài sản (huyện Tràng Định) và 

01 vụ cố ý gây thương tích (thành phố Lạng Sơn). Ngày 11/02/2021, bắt 01 đối 

tượng, thu giữ 05 bánh Heroin thuộc địa phận xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. 

Phát hiện, bắt 01 vụ 01 đối tượng đang có hành vi chuẩn bị đốt pháo, thu giữ 2,5 

kg pháo nổ. Tổ chức tuần tra kiểm soát 215 ca, phát hiện 156 trường hợp vi 

phạm, phạt tại chỗ 38 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 66 trường hợp, 

tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp. Ngày 12/02/2021 tại xã Đồng 

Ý, huyện Bắc Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm 01 người chết, 01 

người bị thương. Trong những ngày Tết trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ 

và đốt pháo nổ trái phép, không ùn tắc giao thông.  

6. Các hoạt động đối ngoại 

Trước Tết Nguyên đán, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã hội đàm với 

Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) về xây dựng, 

hoàn thiện hạ tầng khu vực cửa khẩu hai bên, giải pháp nâng cao năng lực thông 

quan, xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu.  

Trong dịp Tết đã tiếp nhận Thư chúc Tết của đồng chí Bành Thanh Hoa, 

Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, Trung Quốc gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng 

Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lực lượng biên phòng thường 

xuyên điện thoại qua đường dây nóng với lực lượng quản lý biên giới của Sùng 

Tả, Trung Quốc để trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa 

phương của 02 bên. Cử phiên dịch phục vụ Đoàn công tác do Chủ tịch UBND 

tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra, thăm chúc Tết, động viên công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại một số cơ sở cách ly y tế vào đêm Giao thừa.  

7. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Các cơ quan, đơn vị đã 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; 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; 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; Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.   

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 
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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 bằng nguồn kinh phí 

ngân sách nhà nước.  

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 Tết bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đánh giá chung: Trong thời gian trước, trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 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, đã thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu trong dịp Tết; Nhân dân vui 

tươi, phấn khởi đón Xuân. 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 bình 

ổn. 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 

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, tai nạn 

giao thông được kiềm chế. An ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia được 

giữ vững. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ và đốt pháo nổ trái phép. 

Thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19, không có trường hợp 

dương tính Covid-19. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

Sau dịp nghỉ Tết, các cấp, các ngành tập trung thực hiện ngay các nghị quyết 

của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 

15/01/2021 của UBND tỉnh về những 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 2021; chủ đề năm 2021 của UBND tỉnh về “siết chặt kỷ cương, tăng cường 

trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2021 theo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của UBND 

tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19, xác 

định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, không được chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác. Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên 

địa bàn; tiếp tục theo dõi các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về địa 

phương lưu trú. Tổ chức truy vết, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các đối 

tượng có nguy cơ theo thông báo của Bộ Y tế.  
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2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo khẩn trương tập trung ngay vào công việc từ ngày làm việc đầu tiên sau 

kỳ nghỉ Tết, không để ách tắc; không đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị vào những 

ngày làm việc đầu năm mới.  

Tổ chức thực hiện tốt Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi, nước sinh 

hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu năm 2021 thiết thực, 

hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời tập trung 

thực hiện sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu năm. 

3. Triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề án cụ thể để triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó tập trung 

hoàn thành 04 chương trình/kế hoạch kinh tế trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 là: 

Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới; 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; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, 

đô thị, khu, cụm công nghiệp.  

Tích cực hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh thông 

qua tại kỳ họp thứ 20 và kỳ họp chuyên đề tháng 02/2021. 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.  

Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 

20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch triển khai 

công tác bầu cử. Thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ về phát động phong trào 

thi đua đặc biệt chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831 - 4/11/2021).  

4. Tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021; 

cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông 

nghiệp. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, 

chống đói rét cho xây trồng và vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, viêm da 

nổi cục ở trâu, bò, lở mồm long móng. Thực hiện tốt công tác thủy lợi; tăng 

cường quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Triển khai 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. Triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

5. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực 

thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, hạn chế ùn tắc tại các cửa 

khẩu, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.  
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Tập trung triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các nhiệm vụ được giao tại Công 

văn số 90/TTg-CN ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 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 để sớm khởi công dự án này. Ban hành Đề án phát triển du 

lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 sau khi có ý kiến kết luận của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy.   

6. Thực hiện 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. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng), 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.  

Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2021 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 2021 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư 

hoàn thiện thủ tục đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019. Tích cực triển 

khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

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 độ; 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 có tài sản trên 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 động 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. Tiếp tục quản lý, theo dõi, đôn đốc thực 

hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ 

trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. Tư vấn, hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân đăng ký xác lập nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận cho 

sản phẩm nông sản địa phương. 

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

ngay sau Tết Nguyên đán; chủ động hình thức học trực tuyến nếu có dịch Covid-19 

xảy ra. Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là tại các xã đặc 

biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo để chủ động trợ cấp, cứu trợ kịp thời, không để 

hộ dân nào bị thiếu đói trong kỳ giáp hạt.   

10. Triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, hạn chế 

tối đa tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, gây ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác 
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tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập 

trung xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài.  

11. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh, trật 

tự an toàn khu vực biên giới. Tổ chức tốt công tác tuyển và giao quân năm 2021 

bảo đảm số lượng, chất lượng và các điều kiện, biện pháp về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Tập trung các biện pháp kéo giảm các vụ việc phạm pháp hình 

sự. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh. Tích cực chuẩn bị các điều kiện 

tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2021 và Hội nghị Ủy ban công tác liên 

hợp lần 12, làm việc với Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc. Tiếp tục xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị cấp địa 

phương giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và thành phố Buzen, Nhật Bản. 

12. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của các 

cơ quan, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao năng lực, 

trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong xử 

lý nhiệm vụ nhằm tham mưu đúng, trúng, đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách hành chính, rà soát rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công dân. Đẩy 

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

tử, xây dựng đô thị thông minh 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. 

Tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao 

chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Thực hiện có hiệu 

quả cơ chế “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công của tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng, ĐV trực thuộc; 

- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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