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KẾ HOẠCH  

Triển khai đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc 

chào mừng Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII  

và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

  

Căn cứ nội dung Văn bản số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh  

về Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội 

Đaị biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/4/2020 của UBND 

tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc 

trong thời gian từ tháng 5 đến hết tháng 9 năm 2020 các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu 

quả nội dung Văn bản số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh  về Phát 

động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đaị biểu 

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ năm 2020; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu 

Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo; xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể để 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phải 

nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, tình hình và chức năng nhiệm vụ của Ban 

Quản lý. Đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền phổ biến, phát động thi đua trong cơ quan 

1.1. Toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 

quan quyết tâm thực hiện có hiệu quả nội dung Văn bản số 442/PĐ-UBND ngày 
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01/5/2020 của UBND tỉnh về Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất 

sắc chào mừng Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch số 71/KH-UBND 

ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào 

mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các nội dung phát động thi đua của 

Ban Quản lý (số 51/PĐ-BQLKKTCK ngày 22/02/2020 về Phát động phong trào 

thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020, 

số 71/PĐ-BQLKKTCK ngày 13/2/2020 về Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020). 

1.2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao đạo đức công vụ gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, 

thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành 

chính các phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu theo kế hoạch đề ra; thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực. Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất 

sắc của Ban Quản lý trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 

đến năm 2020. 

Chủ trì thực hiện: Văn phòng 

Phối hợp thực hiện: Các Phòng chuyên môn;  Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu 

2.1. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện 

Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Chương trình số 

30/CTr-UBND ngày 26/8/2016 Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -

Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. 

2.2. Triển khai thực hiện việc đánh giá và lập kế hoạch 5 năm 2021-2025 

về Xây dựng và Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

Phối hợp thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án, Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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2.3. Thực hiện vai trò đầu mối, phối hợp với các ngành, huyện Văn Lãng, Cao 

Lộc đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tại các Phân 

khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn như: Khu trung 

chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1; Hoàn thành việc đấu giá QSD đất, lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện các dự án tại Khu phi thuế quan giai đoạn 1; tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc về măṭ bằng đối với các dự án. 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý hạ tầng. 

Phối hợp thực hiện: Các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tăng cường công tác đối ngoại, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa 

3.1. Duy trì mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương, cơ quan của 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc như: thành phố Sùng Tả, chính 

phủ nhân dân thị Bằng Tường, huyện Ninh Minh, Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng 

hợp Bằng Tường để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo 

điều kiện thúc đẩy tăng năng lưc̣ xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. 

Chủ trì thực hiện: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

Phối hợp thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án, Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.2. Chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thông quan 

hàng hóa  xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch 

Covid-19. 

Tham mưu có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp kinh doanh Bến bãi, các doanh nghiệp hoạt động tại các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh, bù đắp, 

giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. 

Chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý doanh nghiệp. 

Phối hợp thực hiện: Văn phòng, phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, các Phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu và 

Ban Quản lý dự án nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình này. 

2. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc kịp thời việc triển khai thực hiện nội 

dung đơṭ thi đua cao điểm. Hướng dẫn bình xét khen thưởng, tổng hợp thành tích 

của các tập thể, cá nhân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 
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Quá trình thực hiện các phòng, đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo những khó 

khăn, vướng mắc tại các cuộc giao ban hằng tuần để lãnh đạo Ban xem xét và điều 

chỉnh kịp thời./. 

Nơi nhận: 
 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng chuyên môn; 

- TTQLCK, BQLDA; 

- Lưu: VT. 
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