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KẾ HOẠCH 
Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban 

Quản lý) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND 

tỉnh để tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, 

an toàn, tiết kiệm trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan an toàn; phối hợp quản lý tốt đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh quốc 

gia, ổn định, an toàn cho các hoạt động trong phạm vi cửa khẩu. 

2. Xây dựng lịch trực và phân công trực Tết đầy đủ tại Ban Quản lý và  

Trung tâm Quản lý cửa khẩu, giải quyết và báo cáo kịp thời các tình huống phát 

sinh để không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập 

khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh. 

3. Tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2021 là 

“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo 

bứt phá”; khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Kế 

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

sau kỳ nghỉ Tết. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các nhiệm vụ trước Tết 

1.1. Phổ biến quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Công 

khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận kịp thời các thông tin phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu, 

Khu công nghiệp được giao. 

Thực hiện: Văn phòng; phòng Kế hoạch tổng hợp; Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu. 

1.2. Thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19; Phối hợp với các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu quản 

lý tốt các khu cách ly, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tổ chức 
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thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ 

hoạt động xuất nhập khẩu, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng theo kế 

hoạch năm 2021. Đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án ngay sau thời gian 

nghỉ Tết. 

Thực hiện: Văn phòng, phòng chuyên môn, Ban Quản lý Dự án và Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu. 

1.3. Tham gia các hoạt động của tỉnh theo lịch được phân công; xây dựng 

lịch trực tết đầy đủ tại Ban Quản lý và Trung tâm Quản lý cửa khẩu; lập danh 

sách và dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài cơ quan. 

Thực hiện: Văn phòng Ban Quản lý và Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

1.4. Thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập 

cảnh tại các khu vực cửa khẩu; tổng hợp thông tin, báo cáo theo quy định. Phối 

hợp các lực lượng chức năng phân luồng phương tiện, tăng thời gian thông quan 

hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất, không để ùn ứ phương tiện chở hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Quan tâm, tạo điều kiện cho thương nhân, người 

điều khiển phương tiện trường hợp hàng hóa không kịp thông quan; khách xuất 

nhập cảnh trong những ngày giáp Tết. Đẩy mạnh công tác kiểm tra rà soát, nắm 

tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, văn minh thương mại và công tác 

chuẩn bị trước, trong và sau tết của các doanh nghiệp thuộc địa bàn khu kinh tế 

cửa khẩu, khu công nghiệp được giao. 

Thực hiện: Văn phòng, phòng chuyên môn; Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

1.5. Thực hiện chỉnh trang đô thị các khu vực cửa khẩu; đảm bảo cảnh 

quan, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự khu vực cửa khẩu; quản 

lý vận hành các công trình hạ tầng được giao tại cửa khẩu theo đúng quy định và 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón Tết Tân Sửu. 

Thực hiện: Phòng Quản lý hạ tầng; Ban Quản lý dự án; Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu. 

2. Các nhiệm vụ trong Tết 

2.1. Phân công và tổ chức trực Tết đúng, đủ về thành phần, thời gian, đáp 

ứng yêu cầu trực xử lý công việc; thực hiện tốt việc tiếp nhận các thông tin liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý trong các ngày nghỉ Tết, kịp thời 

báo cáo Lãnh đạo Ban để xem xét, giải quyết. Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn cơ quan; đặc biệt chú ý công tác phòng, chống cháy nổ.  

Thực hiện: Văn phòng; phòng chuyên môn; Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

2.2. Theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh 

qua các cửa khẩu; đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện cho thương nhân, người điều 
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khiển phương tiện hàng hoá xuất nhập khẩu trong trường hợp phải nghỉ chờ thông 

quan tại cửa khẩu. 

Thực hiện: Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

2.3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh và 

thực hiện chế độ báo cáo về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 theo quy định. 

Thực hiện: Văn phòng; phòng chuyên môn; Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

3. Các nhiệm vụ sau Tết 

3.1. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu khẩn trương triển khai 

các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Thực hiện 

nghiêm túc chủ đề về “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt 

hành động, sáng tạo bứt phá”; Công chức, viên chức, người lao động không đi 

lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp 

thực thi nhiệm vụ. 

Thực hiện: Văn phòng; phòng chuyên môn;Ban Quản lý dự án;Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu.  

3.2. Tiếp tục duy trì trao đổi, hội đàm, phối hợp với cơ quan chuyên môn, 

chính quyền địa phương phía Quảng Tây, Trung Quốc để nâng cao công tác 

quản lý cửa khẩu, kịp thời giải quyết các vướng mắc tạo thuận lợi thông quan 

hàng hóa, xây dựng các công trình khu vực cửa khẩu, mở và nâng cấp cửa khẩu. 

Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ Chương 

trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên 

hợp tại Cao Bằng. 

Thực hiện: Văn phòng; phòng Kế hoạch tổng hợp; Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng, phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu nghiêm 

túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021.  

2. Giao văn phòng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội 

dung kế hoạch và tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Ban; 

- Phòng chuyên môn; 

- Trung tâm QLCK; 

- Lưu VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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