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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

UBND huyện đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các 
Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh, các Sở, Ban An toàn 
giao thông tỉnh về các công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2020, công tác 
quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, công tác bảo đảm trật tự, an 
toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và bảo đảm an sinh xã hội trước trong và 
sau Tết Nguyên đán 2020.  

UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/12/2019 về 
triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020; ban hành các văn bản1, tổ chức họp trực tuyến thường kỳ tháng 01 năm 
2020 để chỉ đạo các Phòng, Ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, 
các doanh nghiệp tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đúng chủ trương “Mọi người, 
mọi nhà đều có Tết”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để 
xảy ra các vụ việc phức tạp trước, trong và sau Tết, các lễ hội Xuân; bảo đảm an 
toàn cháy nổ, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá 
cả, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin tuyên truyền; 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; quản lý, 
hướng dẫn tổ chức lễ hội Xuân theo quy định pháp luật; thực hiện nghiêm túc chế 
độ trực Tết, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, giải quyết công việc của tổ chức, 
                                           

1Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 30/12/2019 về tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan 
trọng năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng; Kế hoạch số 272/KH-BCĐ ngày 11/12/2019 về triển 
khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân 2019; Quyết 
định số 09/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trong dịp Tết 
Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân 2019 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 
16/12/2019 về tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020; Thông báo số 57/TB-UBND ngày 06/01/2020 về Lịch thăm, tặng quà gia đình chính sách 
người có công, các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh 
Tý năm 2020; Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 10/01/2020 về phòng, chống các hành vi sai phạm về 
pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 
năm 2020; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2020 về tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết 
Canh Tý 2020; Quyết định số 168,169/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ 
chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Canh Tý 2020; Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 31/12/2019 
về việc đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Canh Tý và 
các lễ hội đầu năm 2020; Công văn số 03/UBND-VP ngày 02/01/2020 về việc tổ chức trực tết và báo 
cáo tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; 1638/UBND-VP ngày 24/12/2019 về việc tài trợ kinh 
phí bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Canh Tý 2020,… 
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doanh nghiệp, công dân đảm bảo thông suốt, không bị ách tắc.  

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 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn 
thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát về tăng giá bất hợp lý, tích trữ găm hàng, tạo 
sự khan hiếm giả tạo để đầu cơ nâng giá, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm, hàng vi 
phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được Ban Chỉ đạo 389 huyện và các cơ quan 
chức năng tập trung triển khai tổ chức thực hiện. Các hộ kinh doanh trên địa bàn 
huyện đã chủ động dự trữ hàng hóa, cung ứng đầy đủ, phong phú các mặt hàng 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết; tình 
hình giá cả hàng hoá trên thị trường nhìn chung ổn định, không xảy ra tình trạng 
thiếu hàng, đầu cơ, sốt giá, nâng giá tùy tiện ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. 

Tình hình cung ứng điện, nước, thông tin liên lạc được đảm bảo, thông 
suốt. Giao thông vận tải trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc; vận tải 
hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn. 

b) Công tác kiểm tra, kiểm soát 

Đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện ban hành Kế hoạch số 280/KH-BCĐ 
ngày 20/12/2019 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Các lực lượng chức năng đang 
tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển 
gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, đặc biệt là kiểm 
tra hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán và các mặt hàng phục vụ sản xuất nông 
nghiệp; tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ động kiểm tra, kiểm soát, 
nắm bắt thị trường… 

Kết quả các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức kiểm tra được 19 vụ, 
phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 19  vụ, với tổng số tiền là 1.880.268.000 
đồng (trong đó: số tiền  phạt vi phạm hành chính là 607.500.000 đồng; tiêu hủy 
hàng hóa trị giá 184.543.000 đồng, thu lợi bất hợp pháp: 1.088.225.000 đồng). 

c) Về giá cả hàng hóa 
Tình hình các mặt hàng thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của nhân dân 

trong dịp Tết tại các chợ dồi dào, cơ bản ổn định; giá các mặt hàng năm nay so 
với năm trước có biến động tăng nhẹ, trong đó giá thịt lợn tăng nhẹ (do xảy ra 
bệnh dịch tả lợn Châu Phi), giá một số loại cây cảnh và một số loại hoa tăng nhẹ 
từ 10-15%; các mặt hàng chủ yếu là hàng tươi sống, bánh kẹo, rau, củ, quả, đồ 
dùng gia đình, hàng may mặc, các mặt hàng bánh kẹo, mứt, hạt dưa, bia, rượu, 
nước uống khác,...  

2. Công tác bảo đảm an sinh xã hội 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn 
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thường xuyên tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là nhân 
dân các xã đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ giúp 
kịp thời, đảm bảo không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết, kỳ giáp hạt2; 
tiếp tục chi trả các khoản phụ cấp, chế độ chính sách cho các đối tượng được thụ 
hưởng đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Xây dựng chương trình và tổ chức thăm, tặng 
quà gia đình chính sách, người có công, các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn và tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết 
Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tiếp nhận, chuyển quà của Chủ tịch nước, của 
UBND tỉnh, quà của huyện, xã và các phần quà từ nguồn xã hội hóa đến các đối 
tượng người có công, đối tượng bảo trợ, người nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ 
em… được 4.159 xuất quà, trị giá 1.766,2 triệu đồng (Chuyển 716 xuất quà của 
Chủ tịch nước, trị giá 144,6 triệu đồng, 956 xuất quà của tỉnh trị giá 406,4 triệu 
đồng, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị của huyện tặng 2.309 xuất quà, trị 
giá 1.168,9 triệu đồng (Quà từ ngân sách huyện 664 xuất, trị giá 378,9 triệu 
đồng; từ xã hội hóa được 1.645 xuất quà, trị giá 790,05 triệu đồng); Quà từ các 
nguồn trích quỹ của UBND các xã, thị trấn với 178 xuất, trị giá 46,2 triệu 
đồng). 

Tổ chức trao tặng 26 xuất quà trị giá 39 triệu đồng cho các đồng chí 
nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện đang công tác và đã nghỉ hưu, nhân dịp Tết 
Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đồng thời tổ chức các Đoàn lãnh đạo của 
huyện và một số cơ quan, đơn vị đi thăm hỏi, tặng quà, các đơn vị lực lượng vũ 
trang, công nhân trực, làm nhiệm vụ trong dịp Tết được 40 xuất quà, trị giá 20 
triệu đồng.  

 3. Các hoạt động văn hóa, xã hội 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 30/12/2019, 
về tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn 
huyện Chi Lăng; Xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết tổ chức Lễ đón Bằng 
xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng và khai mạc Lễ hội 
mùng 10 tháng Giêng thị trấn Đồng Mỏ; tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp Xuân 
Canh Tý 2020 bảo đảm an toàn, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, thu hút 
khoảng hơn 4.000 lượt người; tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III 
Xuân Canh Tý năm 2020. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình thực hiện tốt việc treo cờ 
Tổ quốc và trang trí trụ sở làm việc. Tính đến ngày 29/01/2020 (tức Mùng 05 
Tết Nguyên đán Canh Tý) đã có 11/20 đơn vị xã, thị trấn tổ chức các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Xuân Canh Tý 2020. Tiếp tục chỉ đạo 
cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, các điểm di tích tín ngưỡng để kịp thời xử lý các 
tổ chức, cá nhân vi phạm ; đôn đốc đơn vị thu gom xử lý rác thực hiện tốt công 
tác thu gom xử lý rác để đảm bảo môi trường sạch, đẹp trong dịp Tết Nguyên 

                                           

 2 Trợ cấp cứu đói dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho 236 hộ, 757 nhân khẩu, 11.355 kg gạo có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, với nguồn kinh phí 141.937.500 đồng. 
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đán 2020 đã xử lý kịp thời khối lượng rác trong 06 ngày Tết, (từ ngày 29 tết đến 
ngày 04 Tết đã xử lý khoảng 145 tấn rác.  

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền với 
nhiều hình thức phong phú đa dạng; tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện, 
trung tâm các xã, thị trấn; tuyên truyền lưu động dọc tuyến đường Quốc lộ 1A, 
Quốc lộ 279, đường tỉnh 234B, các chợ phiên, khu vực thị trấn, khu vực đông 
dân cư sinh sống với các nội dung tuyên truyền như: Tuyên truyền các hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân, lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), những thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Lễ hội Xuân gắn với quảng bá những 
tiềm năng phát triển du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và các lễ hội 
tiêu biểu của huyện, tuyên truyền về đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân; an toàn 
giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống sản xuất, vận 
chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện cấm sản xuất, nhập khẩu, 
tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép; đảm bảo an toàn giao 
thông trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ đạo các cơ sở khám 
chữa bệnh từ Trung tâm Y tế huyện đến các Trạm Y tế tổ chức trực 24/24 giờ, 
chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất; bố trí đủ giường bệnh 
và phương tiện cấp cứu đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong 
dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực 
phẩm được tăng cường. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm Tết Nguyên đánh Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020, thành lập 
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ 
hội Xuân 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng. Kết quả đã tổ chức kiểm tra được 
15 cơ sở, xử phạt 09 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 3.775.000 đồng. Công tác 
y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, trên địa bàn huyện 
không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong dịp trước Tết.   

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Các cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 
túc 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 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp 
hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các 
ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong thời gian Tết, 
trên địa bàn huyện không có hiện tượng dùng tiền công quỹ để quà cáp, biếu 
xén, dùng xe công đi lễ hội, chùa chiền, tặng quà Tết cho cấp trên. 

5. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội 
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Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy 
định. Thường xuyên tuần tra nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an 
toàn xã hội, chủ động xử trí trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ 
vững.  

Phối hợp với Sư đoàn bộ binh 3 thực hiện kế hoạch công tác dân vận làm 
đường giao thông nông thôn tại xã Thượng Cường và xã Bằng Mạc, với 130 đồng 
chí tham gia và trao 30 xuất quà cho các gia đình khó khăn với tổng số tiền là 
15.000.000 đồng. Các xã thị trấn đã tổ chức tham hỏi, động viên các gia đình có 
thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ 
chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết 
Canh Tý 2020, với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và trật tự xã hội tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả 
các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong Tết tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chưa phát hiện vụ việc nào xảy 
ra. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát trên các tuyến đường, trên địa bàn huyện chưa có vụ tai nạn giao thông nào 
xảy ra3.. Phối hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đảm bảo an 
toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường sau khi đưa đoạn tuyến cao 
tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn vào khai thác sử dụng. 

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

Trong hai ngày 24, 25/01/2020 (tức 30, mùng 1 Tết) trên địa bàn huyện 
xảy ra hiện tượng mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Cụ thể: 01 hộ gia 
đình bị tốc mái (tại xã Chi Lăng); 01 hộ gia đình bị nứt cột nhà (tại thị trấn 
Đồng Mỏ); 01 hộ gia đình bị vỡ ngói, sụt góc bếp, 10 hộ gia đình vỡ 70 tấm pro 
xi măng, ngói âm dương vỡ nhiều (tại thị trấn Chi Lăng); 01 hộ gia đình bị vỡ 
20 tấm lợp pro xi măng (tại xã Thượng Cường); 40 ha ớt và 10ha rau màu bị dập 
nát, 3 ha táo (1120 cây) bị rụng hết quả, trên 145 ha ớt, cà chua, rau màu bị ảnh 
hưởng tại các xã, thị trấn (vẫn đang tiếp tục cập nhật). 

UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2020 
về tổ chức "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 Xuân Canh 
Tý năm 2020; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phát động ra 

                                           
3Từ ngày 23/01/2020 đến ngày 28/01/2020 các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 15 

ca với 81 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; phát hiện 19 trường hợp phương tiện tham gia giao thông vi phạm, tạm giữ 
phương tiện 06 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 04 trường hợp, phạt tại chỗ 09 trường hợp với số tiền 1.276.000 
đồng, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp với số tiền 4.375.000 đồng. 
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quân đầu xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông 
thôn, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020, lựa chọn các nhiệm vụ thiết thực phù hợp với 
tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho Lễ phát động 
“Tết trồng cây” và ra quân đầu xuân Canh Tý của huyện tại Trường Tiểu học xã 
Y Tịch (gồm Đào: 150 cây, 06 cây sưa), cấp phát 2.500 cây đào giống, 315 tấn 
xi măng cho các xã, thị trấn để thực hiện ra quân đầu xuân và phân công cán bộ 
chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở đảm bảo thực hiện ra quân đầu xuân đạt 
hiệu quả cao nhất. 

Xây dựng lịch, phân công các đồng chí lãnh đạo huyện dự Lễ phát động 
"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước 
sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn Xuân Canh Tý năm 
2020 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để kịp thời động viên cán bộ công 
chức và bà con nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020. 

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

Thực hiện Thông báo số 740/TB-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công văn số 1387/UBND-TH ngày 28/12/2019 
của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Nguyên 
đán Canh Tý 2020; Công văn số 115/VP-TH ngày 28/12/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi 2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 58/TB-UBND ngày 
06/01/2020 của UBND huyện về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự 
nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công văn số 03/UBND-VP 
ngày 02/01/2020 về việc tổ chức trực tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020 gửi đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, cơ quan Trung ương, 
Tỉnh đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công cán bộ, nhân viên 
thực hiện trực Tết nghiêm túc và giải quyết các công việc phát sinh 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, sau Tết về UBND huyện; chỉ đạo Văn 
phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo 
tình hình Tết đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ 
tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện và báo cáo cấp trên theo quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong thời gian trướcvà trong Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, 
UBND huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ 
các văn bản chỉ đạo của các cấp đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân; tổ 
chức đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, đã cụ thể hóa bằng các Kế hoạch, văn 
bản hướng dẫn về thực hiện các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, đảm 
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bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau 
tết Nguyên đán trên địa bàn. Chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị đoàn thể 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; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên 
địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. 

Đến nay đã thực hiện đạt được những kết quả tích cực; 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. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội 
được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có 
Tết. Công tác đảm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ nhân 
dân được tăng cường, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh. An ninh 
chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, kiểm soát 
tốt trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt việc quản lý sử dụng vũ khí vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ, công tác phòng cháy, chữa cháy. Công tác trực Tết được 
thực hiện theo đúng quy định, cơ sở vật chất, an toàn cháy nổ, an ninh trật tự tại 
các đơn vị được đảm bảo. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU TẾT  

1. Tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay 
từ những ngày đầu năm Quyết định của UBND tỉnh, các Nghị quyết của Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện 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 2020. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và phân 
công trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2020 
được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình 
triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2020 tại các xã, thị trấn. 

2. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông-Xuân năm 2019-2020. Tiếp tục 
triển khai ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, 
làm đường giao thông nông thôn, tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đói 
rét trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai các 
công trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo 
quy định. Đẩy nhanh tiến độ các dự án khởi công mới.  

4. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc còn tồn đọng do ảnh hưởng của Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

5. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục rà 
soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu quả đúng 
quy định. Đẩy mạnh tăng thu đối với các khoản thu còn thất thu. Kiểm soát chặt 
chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu 
quả tiết kiệm, chống lãng phí. 



8 
 
 

6. Tăng cường công tác quản lý các điểm di tích tín ngưỡng, tổ chức lễ hội, 
bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, tích cực tham gia sản xuất 
kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; đẩy mạnh kiểm 
tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan. 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. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, 
mừng Xuân Lễ hội truyền thống trên địa bàn; tổ chức khai mạc Lễ hội mùng 10 
tháng Giêng thị trấn Đồng Mỏ và đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt 
Di tích lịch sử Chi Lăng.   

7. Thực hiện tốt công tác dạy và học theo đúng chương trình. Nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, 
không để xảy ra dịch bệnh. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra 
ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại các lễ hội. Tập trung rà soát, nắm tình hình các hộ 
khó khăn để kịp thời trợ giúp cứu đói trong kỳ giáp hạt. 

8. Tiếp tục duy trì các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an 
toàn cháy nổ... Tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét các loại tội phạm, 
phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao 
thông trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, khu vực nông thôn, xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất, làm giảm các vụ tai nạn giao thông. 

Chỉ đạo tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Tổ chức Hội nghị gặp mặt 
đầu xuân Canh Tý năm 2020 giữa Lãnh đạo huyện với các doanh nghiệp, hộ sản 
xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn. 

9. Tiếp tục thực hiện các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung ứng 
dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn 
vị; nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp 
của đội ngũ công chức, viên chức và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành của 
người đứng đầu các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức kiểm tra công vụ năm 2020. 

 

Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (BC); 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP(HTN). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Vi Quang Trung 
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