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Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 1505/BKHĐT-TH ngày 11/3/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình 

hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

báo cáo như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH 

PHỦ 

Ngay từ những ngày đầu năm, UBND tỉnh đã bám sát và triển khai Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, ban hành Quyết định số 

143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 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 2022; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 10/01/2022 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 2022 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã tập trung cao độ, triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát 

triển kinh tế - xã hội với trọng tâm là "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19". Tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp với cấp huyện, 

cấp xã, quán triệt, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với các nhiệm vụ 

trọng tâm, cụ thể; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện tổng kết 

nhiệm vụ năm 2021 và khẩn trương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 

bằng các chương trình, kế hoạch và những việc làm cụ thể, thiết thực. Chỉ đạo 

tiếp tục xác định phương châm hành động và thực hiện chủ đề năm 2022 “Siết 

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

phá”. Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 về tăng cường các 

biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, 

an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2022 về phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh năm 2022. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động, tích cực chuẩn bị 

các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề). 

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền vui 

tươi, lành mạnh, an toàn với chủ trương “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”; tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, chất lượng hàng hoá, vệ sinh an 
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toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe 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; giữ gìn an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cháy nổ trong dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng 

cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, kế hoạch ra quân làm 

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

và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 

năm 2022. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng nông thôn 

mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; tạm ứng từ nguồn ngân sách tỉnh 

cho các huyện để thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tổ 

chức các cuộc họp xem xét, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công 

khởi công mới năm 2022 và các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. Tổ 

chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự 

án trên địa bàn tỉnh năm 2021; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. 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. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 

theo kế hoạch. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến 

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần 

13 tại điểm cầu Lạng Sơn. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; xem xét cho ý kiến 

về phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022, công tác phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng 

nông thôn mới tại các huyện, thành phố và một số cơ quan, đơn vị.  

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19, nhất 

là trong dịp trước, trong và sau Tết. Tiếp tục chủ động thực hiện chiến lược 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo đúng 

chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và hướng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ương. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân 

nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19, hạn 

chế tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 

2022. Tập trung đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Chủ động 

chuẩn bị dự trữ đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc kháng vi 

rút, nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho tình huống nếu dịch lây lan rộng; tổ chức tốt 

công tác quản lý, điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
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Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trong tháng 3 ước đạt 22.325,9 ha, 

lũy kế trong quý I ước đạt 30.739 ha, tăng 25,5% so với cùng kỳ1; hiện nay đang 

tiếp tục làm đất, gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân. Đàn gia súc, gia cầm 

phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt 

chẽ; các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời 

triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng trên địa bàn 

tỉnh2. Tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho 26 

sản phẩm. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, 

vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ”3. Trồng rừng mới ước đạt 2.530 ha, đạt 28,1% kế hoạch; số 

lượng cây sản xuất gieo ươm ước hết quý I là 170 triệu cây, trong đó khoảng 

150 triệu cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm tập trung triển khai 

ngay từ đầu năm. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Quyết định tạm 

ứng 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho 10 huyện để thực hiện các dự án xây 

dựng nông thôn mới năm 2022. Tổng hợp nhu cầu vốn sự nghiệp, danh mục, 

vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh: số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 14,03 tiêu chí/xã. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Tổ chức triển khai lập các quy hoạch: điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỷ lệ 1/500; điều chỉnh tổng 

thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỷ 

lệ 1/500. Huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ 

tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đôn đốc, hỗ trợ các 

nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu 

chức năng (Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan và 

một số dự án khác). 

Trong tháng 3 và toàn Quý I/2022, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất 

phức tạp, phía Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều biện pháp để kiểm soát chặt chẽ 

hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu (đặc biệt là hàng 

hóa nông sản, hoa quả xuất khẩu của Việt Nam), đồng thời nhiều lần thay đổi 

phương thức giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu. Do đó, làm 

giảm năng lực thông quan, thường xuyên gây tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu 

tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá tình hình, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục thông báo tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa 

                                           
1 Trong đó: gieo cấy lúa 8.515 ha, tăng 59,4%; ngô 11.292 ha, tăng 16%; thuốc lá 2.059 ha, tăng 4,8%, ớt 

1.233,7 ha, tăng 29,4%.  
2 Trong đợt rét tháng 02/2022, có 1.730  con gia súc bị chết trong đợt rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh. 
3 Kết quả ra quân trồng cây tại 255 điểm với tổng số cây đã trồng là 551.170 cây (tương đương 530,5 ha; bằng 

120% năm 2021). Tổng số xã, thị trấn đã ra quân 192, đạt 98% so với cùng kỳ, số công lao động  68.120 công, 

đạt 81%, sửa chữa, kiên cố kênh mương 78.495m, đất đào, đắp các loại: 2.858 m3, nạo vét kênh mương 774.968 

m, phát dọn mương 591.943 m2, cung ứng xi măng 568 tấn. Xây dựng mặt đường bê tông xi măng được 26,5 

km, cung ứng xi măng được 3.133 tấn; mở mới nền đường giao thông nông thôn được 1,2 km. 
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đến cửa khẩu của tỉnh nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và đưa ra các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn tạo cơ sở để duy trì và tăng hiệu suất thông quan, đáp 

ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp hai bên4.  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tháng 3 ước đạt 320 triệu 

USD, trong đó xuất khẩu 100 triệu USD, nhập khẩu đạt 220 triệu USD. Lũy kế 

quý I ước đạt 800 triệu USD, đạt 14,5% kế hoạch, giảm 5,9% so với cùng kỳ, 

trong đó: Xuất khẩu 230 triệu USD, đạt 10,7% kế hoạch, giảm 30,3%; nhập 

khẩu 570 triệu USD, đạt 17% kế hoạch, tăng 9,6%. Hàng địa phương xuất khẩu 

28 triệu USD, đạt 20% kế hoạch, tăng 7,7%. 

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và công tác lập quy hoạch tỉnh 

Hoàn thành giao kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn đã phân bổ (chưa 

bao gồm vốn chương trình MTQG) là 2.498,3 tỷ đồng. Tổ chức họp triển khai 

các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022, chỉ đạo các Chủ đầu tư ban 

hành kế hoạch và cam kết giải ngân chi tiết từng dự án theo tháng, quý; tổ chức 

họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng định kỳ hằng tháng. Trong quý I, 

đã khởi công mới 03 dự án5, giá trị khối lượng thực hiện các dự án thuộc nguồn 

vốn đầu tư công ước 420 tỷ đồng, đạt 16,8% kế hoạch6. Kết quả giải ngân các 

nguồn vốn đầu tư công 413 tỷ đồng, đạt 16,5% kế hoạch7. Thực hiện quyết toán 

vốn đầu tư công năm 2021, trình cấp có thẩm quyển chuyển nguồn vốn đầu tư 

công năm 2021 sang năm 2022 theo quy định.  

Đã tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch tỉnh từ nguồn vốn xã hội hóa và ký hợp 

đồng ba bên giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan lập quy hoạch tỉnh), Nhà tài 

trợ và đơn vị tư vấn nước ngoài để nâng cao chất lượng quy hoạch tỉnh. Phối 

hợp với tư vấn nước ngoài rà soát các thông tin, số liệu còn thiếu hoặc cần cập 

nhật vào dự thảo quy hoạch, nghiên cứu các kịch bản tăng trưởng, các định 

hướng lớn và ý tưởng đột phá cho tỉnh Lạng Sơn. 

d) Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và chuyển đổi số 

Sản xuất công nghiệp nhìn chung ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp 

quý I tăng 6,4% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 4,96%; 

công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt 

tăng 3,15%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,59%; các sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu (trừ xi măng và bột đá mài) đều tăng so với cùng kỳ8. Thực hiện 

                                           
4 UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng khu vực cửa khẩu "an toàn với COVID-19", thiết lập "vùng 

đệm" nhằm kiểm soát dịch trên người và hàng hóa, bố trí, sắp xếp phương tiện chở hàng từ nội địa vào khu vực 

bến bãi hợp lý; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ lái xe và doanh nghiệp như giảm các loại phí và giảm giá 

dịch vụ xe ra vào bến bãi, điều trị miễn phí cho lái xe đường dài nhiễm COVID-19...; triển khai sử dụng thí điểm 

nền tảng cửa khẩu số, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; triển khai phương phương thức giao 

nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mới tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài và tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu 

Nghị Quan, góp phần đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung Quốc. 
5 Cải tạo sửa chữa đường tỉnh ĐT. 239 (Pác Ve - Điềm He) đoạn từ Km15+700 đến Km23+500; Trường mầm 

non 2 xã Minh Sơn; cải tạo, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. 
6 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 230 tỷ đồng, đạt 18,1% kế hoạch; vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực đạt 

150 tỷ đồng, đạt 18,1% kế hoạch; vốn ODA 40 tỷ đồng, đạt 9,9% kế hoạch. 
7 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 260 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch; vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực đạt 

130 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch; vốn ODA 10 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch. 
8 Cụ thể: Điện sản xuất 222,7 triệu Kwh, tăng 5,2%; điện thương phẩm 201,8 triệu Kwh, tăng 11,1%; than sạch 

146,2 nghìn tấn, tăng 3,2; gạch các loại 56,8 triệu viên, tăng 1,4 %; đá các loại 953 nghìn m3, tăng 3,5 %; nước 
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rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp; tiếp tục chấp 

thuận, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát các dự 

án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh. 

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 trong dịp Tết Nguyên đán; hàng 

hóa được cung ứng đầy đủ, phong phú, giá cả các mặt hàng ổn định. Tình hình 

cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu 

hàng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ quý I ước đạt 5.953 tỷ đồng, 

đạt 26,3% kế hoạch, tăng 7,35% so với cùng kỳ. Hệ thống ngân hàng trên địa 

bàn tỉnh hoạt động ổn định và an toàn, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế -

xã hội địa phương, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng ước đến 

31/3/2022 đạt 34.050 tỷ đồng, tăng 1,8% so với 31/12/2021; tổng dư nợ tín dụng 

đạt 37.500 tỷ đồng, giảm 0,4%; lãi suất cho vay tiếp tục ổn định ở mức thấp. 

Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa ổn định, thông suốt, an toàn9. Dịch vụ 

bưu chính, viễn thông được cải thiện, nâng cao về chất lượng10.  

Tổng lượng khách du lịch tháng 3 ước đạt 610.450 lượt khách, trong đó, 

khách quốc tế đạt 920 lượt khách, khách nội địa 609.530 lượt, doanh thu du lịch 

ước đạt 213 tỷ đồng. Lũy kế quý I/2022 ước đạt 755.950 lượt khách, đạt 22% kế 

hoạch, tăng 7,9 % so với cùng kỳ11; doanh thu 277 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch, 

giảm 19,3%. Ban hành và triển khai kế hoạch mở cửa an toàn, hiệu quả đón 

khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đã xem xét, chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung liên quan đến dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn để 

sớm khởi công, triển khai dự án. Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động 

của Ban Quản lý Công viên Địa chất Lạng Sơn; tiếp tục chuẩn bị các nội dung 

liên quan đến xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất 

toàn cầu. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh. 

Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tính đến 

ngày 15/3/2022, đăng ký thành lập mới 89 doanh nghiệp (giảm 07 doanh nghiệp 

so với cùng kỳ), đạt 17,8% kế hoạch, với tổng số vốn đăng ký 911,7 tỷ đồng; có 

135 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 45% so với cùng kỳ; 75 

doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 17%; 12 doanh nghiệp thông báo Quyết 

định giải thể; hoàn thành thủ tục giải thể 19 doanh nghiệp. Lũy kế toàn tỉnh có 

3.394 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 32.987 tỷ đồng, có 680 chi nhánh, văn 

phòng đại diện đăng ký hoạt động. Đăng ký thành lập mới 13 HTX, số vốn đăng 

ký 32,9 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh có 405 HTX với số vốn đăng ký 995,9 tỷ 

đồng, 02 liên hiệp HTX, vốn đăng ký 2,8 tỷ đồng.    

                                                                                                                                    
máy 2.320 nghìn m3, tăng 1,3%; gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng 31,2 nghìn m3, tăng 2,3%; xi măng 175 

nghìn tấn, giảm 5,4%; bột đá mài 1.653 tấn, giảm 17,6%. 
9 Dự ước quý I/2022 tổng doanh thu toàn ngành vận tải đạt 437,06 tỷ đồng, tăng 7,14% so với cùng kỳ. 
10 Doanh thu bưu chính ước đạt 50 tỷ, tương đương cùng kỳ, doanh thu viễn thông ước đạt 237 tỷ, tăng  2% . 
11 Trong đó khách quốc tế 1.640 lượt, giảm 82,3%, khách nội địa 754.310 lượt, tăng 9,1%. 
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Tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, thẩm định dự án đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư, trong quý I cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư/chủ trương 

đầu tư 02 dự án, tổng vốn đầu tư 214 tỷ đồng, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu 

tư/chủ trương đầu tư 04 dự án. 

e) Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3 ước đạt 556,42 tỷ đồng, 

trong đó, thu nội địa 156,93 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 399,3 tỷ 

đồng. Lũy kế toàn quý I tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 

2.202,4 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán, giảm 8,9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội 

địa 600,6 tỷ đồng, đạt 25,6% dự toán, giảm 21,5%12, thu từ hoạt động xuất nhập 

khẩu 1.600 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, giảm 3,2%, các khoản huy động, đóng 

góp 1,83 tỷ đồng.  

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 3 ước thực hiện 779,95 tỷ đồng, 

trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 687,56 tỷ đồng, chi chương trình mục 

tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ khác 92,38 tỷ đồng. Lũy 

kế toàn quý I, tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.960,4 tỷ đồng, đạt 

17,8% dự toán, giảm 4,2% so với cùng kỳ, trong đó chi cân đối ngân sách địa 

phương 1.798,4 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán, giảm 1,5%13, chi chương trình mục 

tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ khác 162 tỷ đồng, đạt 

12,3% dự toán, giảm 26%.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội  

Hoàn thành sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 

2022; sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy và 

học trực tiếp từ ngày 07/02/2022, đồng thời linh hoạt kết hợp dạy học trực tuyến 

theo tình hình, diễn biến của dịch COVID-19. Tổ chức thi chọn học sinh giỏi 

cấp tỉnh lớp 12 THPT đợt 2, thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 

2021-2022. Tiếp tục triển khai Chương trình sữa học đường cho học sinh mầm 

non, tiểu học công lập năm học 2021-2022; thực hiện hỗ trợ, phân bổ chương 

trình “Sóng và máy tính cho em” lần 1 được 500 máy tính bảng; hỗ trợ (đợt 02) 

2.427,8 triệu đồng bằng tiền mặt cho 07 huyện14. Ban hành Kế hoạch về thực 

hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022, trong 

quý công nhận mới 09 trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

đảm bảo hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch 

                                           
12 Thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu là 444,75 tỷ đồng, đạt 30,7% dự toán tỉnh 

giao, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021. 
13 Trong đó, chi đầu tư phát triển là 253 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, bằng 79,5% cùng kỳ, chi thường xuyên 1.509 

tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán, bằng 100,5%.  
14 Trong đó, huyện Hữu Lũng 477,6 triệu đồng, Bắc Sơn 437,8 triệu đồng, Tràng Định 358,2 triệu đồng, Chi 

Lăng 278,6 triệu đồng, Văn Lãng 318,4 triệu đồng, Đình Lập 278,6 đồng, Cao Lộc 278,6 triệu đồng. 
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tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tính đến ngày 23/3/2022, tỷ lệ dân số 

trên 18 tuổi tiêm mũi 1 tại tỉnh đạt 99,83%, tiêm đủ 2 mũi đạt 98,53%, tiêm mũi 

nhắc lại đạt 84,04%; tỷ lệ trẻ em từ 12 - 17 tuổi tiêm vắc xin mũi 1 đạt 98,55%, 

tiêm đủ 2 mũi đạt 94,79%. Tỷ lệ ca F0 điều trị tại nhà là 92,3%, tỷ lệ tử vong 

trên số ca mắc toàn tỉnh là 0,06%. Các hoạt động, chương trình y tế tiếp tục triển 

khai ngay từ đầu năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức trực 04 cấp, đảm bảo trực 24/24 giờ; bảo 

đảm đủ số thuốc chữa bệnh phục vụ Nhân dân, quản lý chặt chẽ chất lượng 

thuốc và giá thuốc, giá các dịch vụ y tế. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2022. Khám và chữa 

bệnh công lập cả 3 tuyến, khám được 254.104 lượt, giảm 4% so với cùng kỳ; 

điều trị nội trú bệnh viện và lưu trú tại trạm y tế xã cho 29.855 lượt, giảm 1%; 

điều trị ngoại trú cho 37.619 lượt, tăng 3%. Khám chữa bệnh ngoài công lập 

được 37.864 lượt, trong đó khám bảo hiểm y tế 22.547 lượt. 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 gắn với kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19, đã tạm dừng tổ chức 11 hoạt động 

và điều chỉnh một số hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức Lễ 

trao giải cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và cây Đào Đẹp Xứ Lạng gắn với khai 

trương đường Hoa Xuân Xứ Lạng 2022; công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập 

thể “Hoa đào Xứ Lạng”. Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo theo đúng 

định hướng; các cơ quan báo, đài đã đưa tin phản ánh đầy đủ, kịp thời công tác 

chỉ đạo, điều hành của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. Duy trì công tác đào tạo, huấn luyện 

vận động viên năng khiếu thể thao, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng 

tiếp tục được quan tâm. Tiếp tục thực hiện các nội dung Đại hội thể dục thể thao 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 theo kế hoạch.  

Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhân Dầm 2022, thực hiện cứu đói cho các hộ gia đình trên địa bàn, tổng số 

4.683 hộ (15.572 nhân khẩu) với 233.580 kg gạo, kinh phí 3.572,8 triệu đồng. 

Tổ chức 14 Đoàn của tỉnh đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà một số cơ quan, 

đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức đoàn thể của tỉnh 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 số kinh 

phí thăm hỏi, tặng quà đạt 25,16 tỷ đồng.  

Trong quý, ước tạo việc làm mới cho 8.000 lao động, đạt 50% kế hoạch15. 

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 282.530 triệu đồng, giảm 116.142 

triệu đồng so với cùng kỳ, tổng chi 593.854 triệu đồng, giảm 31.216 triệu đồng. 

Tính đến ngày 09/3/2022, toàn tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị 

                                           
15 Trong đó, Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của tỉnh cho vay 905 dự án với 

doanh số cho vay 42,147 tỷ đồng, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho khoảng 1.200 lao động; 800 lao 

động được tạo việc làm mới từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch, phát triển doanh 

nghiệp,... của tỉnh; 6.000 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ngoài tỉnh. 
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quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là 112,9 tỷ đồng. Triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. 

Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời 

sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; 

không để phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo. 

3. Lĩnh vực chuyển đổi số 

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên các 

lĩnh vực. Về chuyển đổi số trong cơ quan Đảng: triển khai xây dựng nền tảng số 

quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan 

đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và cán bộ thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; triển khai sổ tay đảng viên điện tử ứng 

dụng cho 68.000 đảng viên và 100% chi bộ, đảng bộ các cấp phục vụ họp chi bộ 

trực tuyến.  

Xây dựng Chính quyền số: phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền 

điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0. Ban hành Quyết định mã định danh điện 

tử của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh phục vụ kết nối, chia sẻ 

dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; ban hành chương trình xác định chỉ số 

đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây 

dựng nền tảng số quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh; nền tảng số 

quản lý giá tỉnh Lạng Sơn để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cập nhật, khai 

thác dữ liệu về giá; triển khai hoàn thiện nền tảng điện toán đám mây (Lạng Sơn 

Cloud) để 100% các hệ thống thông tin của các sở, ban, ngành được quản lý tập 

trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và chạy trên Lạng Sơn Cloud; khai 

trương Cổng thông tin dữ liệu đất đai Lạng Sơn “datdai.langson.gov.vn” cung 

cấp thông tin dữ liệu đất đai minh bạch về quy hoạch, thông tin chi tiết của hơn 

2,3 triệu thửa đất trên toàn tỉnh.  

Về phát triển kinh tế số: kinh tế số nông nghiệp nông thôn tiếp tục duy trì 

và phát triển, đến nay có 14.640 sản phẩm và 10.153 giao dịch trên sàn thương 

mại điện tử voso, postmart, đứng thứ hai toàn quốc về số sản phẩm và số giao 

dịch trên sàn thương mại điện tử. Hoàn thành triển khai nền tảng số cho 200 

ATM mềm cấp xã, triển khai trang thiết bị máy tính, két sắt và các điều kiện cần 

thiết cho 68 xã có điểm ATM mềm phục vụ người dân rút và nạp tiền mặt tại các 

điểm giao dịch của Bưu điện.  

Phát triển xã hội số: tổ chức khai trương trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn” hỗ trợ 

người dân và doanh nghiệp thực hiện 1.764 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 

triển khai app Công chức số - Xứ Lạng và Công dân số - Xứ Lạng tích hợp app 

trợ lý ảo, app phản ánh hiện trường, Cổng thông tin dữ liệu đất đai, dịch vụ 

công. Triển khai kiện toàn 1.676 Tổ công nghệ cộng đồng.  
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Phát triển cửa khẩu số: triển khai thí điểm sử dụng Nền tảng cửa khẩu số 

tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 19/01/2022 và cửa khẩu Tân Thanh từ 

ngày 21/02/2022, 100% các xe vận chuyển hàng hóa thực hiện khai báo trực 

tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào cửa khẩu và được các cơ quan, lực 

lượng chức năng kiểm tra, giám sát, xác nhận trên nền tảng cửa khẩu số (bao 

gồm cả xe nhập và xe xuất)16. Tiếp tục triển khai hoàn thiện bổ sung các chức 

năng của Nền tảng cửa khẩu số. 

4. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ  

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố. 

Hoàn thành rà soát danh mục các dự án phải thu hồi đất; dự án có sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2022. Trong quý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức 

được 170 Giấy, diện tích 129,79 ha (trong đó cấp lần đầu cho tổ chức được 47 

Giấy, lũy kế đến nay cấp được 261/411 thửa), cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 

2.557giấy, diện tích 594,64ha. Triển khai Cổng thông tin cơ sở dữ liệu đất đai để 

các tổ chức và cá nhân tra cứu. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến 

lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học.  

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý và 

theo dõi 30 đề tài dự án17. Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện của 06 đề tài, 

dự án đã kết thúc. Công tác quản lý công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong 

trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm, triển 

khai. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, công nghệ và an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 

Tổ chức triển khai 92 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc 63 cuộc. Kết 

quả phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 2.923,36 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 

2.894,40 triệu đồng, trả lại người dân 21,8 triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết 

toán và xử lý khác 28,95 triệu đồng; đã thu hồi 1.364,64 triệu đồng. Xử phạt vi 

phạm hành chính 68 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt hành chính là 363,25 

triệu đồng. Các cơ quan hành chính đã tiếp 563 lượt công dân đến khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị phản ánh, giảm 5,7% so với cùng kỳ; đã tiếp nhận 104 đơn khiếu 

nại, tố cáo, tăng 36,8%. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính là 58 đơn, đã giải quyết được 49 đơn, 

đạt 84,5%. Thực hiện rà soát, đối thoại 02 vụ việc phức tạp, kéo dài theo Kế 

hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và ban hành Thông báo về 

việc chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc của công dân. Các cơ quan, đơn vị chủ 

động triển khai thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện nghiêm 

                                           
16 Số liệu từ ngày 21/02/2022 đến 17/3/2022: tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có 4.455 xe nhập, 37 xe xuất; tại 

cửa khẩu Tân Thanh có 913 xe nhập, 178 xe xuất khai báo thông tin và xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số. 
17 Trong đó: 01 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi và 01 đề tài thuộc Chương trình nhiệm vụ cấp thiết địa 

phương; Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 16; lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn: 06; lĩnh vực y 

dược: 03; Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ: 03. 
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túc quy định về tặng quà và nhận quà trong dịp Tết; triển khai thực hiện 07 cuộc 

thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, đã kết thúc 01/07 cuộc, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền 62,23 

triệu đồng. 

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

nhất là các mặt hàng phục vụ Tết, pháo nổ, xăng đầu và vật tư y tế (test kit xét 

nghiệm kháng nguyên và các loại thuốc điều trị COVID-19). Các lực lượng 

chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 599 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 400 vụ, đã khởi tố 65 vụ, 93 

đối tượng với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 7.393 triệu  đồng.  

6. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đối ngoại  

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công tác tuần tra biên giới 

được tăng cường, giám sát chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, triển khai các 

đợt cao điểm trấn áp tội phạm về hành vi tổ chức, môi giới cho người xuất cảnh, 

nhập cảnh và trốn đi nước ngoài trái phép. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 

2022, bảo đảm chất lượng và 100% chỉ tiêu được giao18. Triển khai Đề án tổ 

chức xây dựng lực lượng và quy định một số chính sách đối với dân quân tự vệ 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; rà soát, hướng dẫn xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ năm 2022. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tổ chức 

phát động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc năm 2022”. Tổ chức thực hiện 

các 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, vật liệu  

nổ trái phép19. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ20.  

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường. Lãnh đạo tỉnh đã 

gửi thiệp mừng, thư chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các đối tác nước ngoài. Tích cực triển khai 

Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam 

về hợp tác xét nghiệm và điều trị COVID-19 cho người xuất cảnh sang Trung 

Quốc qua cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn; chuẩn bị kỹ các nội dung tham dự 

Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 và Hội nghị Ủy ban 

công tác liên hợp lần thứ 13 tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục triển khai công 

tác xúc tiến, vận động hợp tác quốc tế, tổ chức làm việc trực tuyến giữa UBND 

                                           
18 Toàn tỉnh có 1.494 thanh niên nhập ngũ và được giao về các đơn vị. 
19 Tính đến ngày 08/3/2022, xảy ra 41 vụ phạm pháp hình sự (giảm 16 vụ so với cùng kỳ), hậu quả làm chết 01 

người, bị thương 17 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 3,8 tỷ đồng; đã tập trung điều tra, truy xét, làm rõ 55 

vụ, 96 đối tượng (16 vụ, 48 đối tượng xảy ra từ trước), thu hồi tài sản trị giá 190 triệu đồng; tỷ lệ khám phá án 

đạt 95,12%, trọng án đạt 100%. Phát hiện, bắt 36 vụ, 177 đối tượng đánh bạc (giảm 58 vụ), thu giữ 485 triệu 

đồng, trong đó đã khởi tố 29 vụ, 164 bị can. Phát hiện, bắt 85 vụ, 145 đối tượng, thu giữ 124,33 gam Heroine, 

187 viên + 74,01 gam ma túy tổng hợp; phát hiện 20 trường hợp  trồng trái phép 18.760 cây thuốc phiện, đã tổ 

chức phá nhổ và xử lý theo quy định. 
20 Toàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 06 người, bị thương 01 người; so với cùng kỳ năm 2021 

giảm 05 vụ (-50%), giảm 02 người chết (-25%), giảm 01 người bị thương (-50%).. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-nien-ptag.html
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tỉnh và Hiệp hội Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục Việt - Đài trao đổi về hợp 

tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh. 

Tổ chức khảo sát thực địa đề xuất dự án ứng phó biến đổi khí hậu và chương 

trình làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Đoàn công tác Giám đốc quốc gia 

Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam.  

7. Công tác cải cách hành chính 

Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ; nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2021; kết quả chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh năm 2021; hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 

thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND 

các huyện, thành phố; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; ban hành Kế 

hoạch và thành lập các Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022. 

Tổ chức xem xét phương án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố 

Lạng Sơn. Công nhận 04 thị trấn thuộc huyện Văn Lãng, Bắc Sơn, Tràng Định, 

Đình Lập đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tiếp tục được đánh giá cao và nhận được sự hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp21, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến đạt 67,04%22. 

8. Một số khó khăn, hạn chế  

Trong quý I/2022, dịch COVID-19 lây lan nhanh, số lượng ca dương tính 

lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người 

dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chất lượng dạy và học 

của học sinh, sinh viên; thời tiết rét đậm, rét hại gây thiệt hại đến cây trồng, vật 

nuôi; việc giao vốn của Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia chậm; chi phí đầu vào cho sản xuất tăng. Còn tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất 

khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

Qua kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cơ bản theo đúng yêu cầu về 

nội dung, tiến độ, tuy nhiên còn một số đơn vị dự toán ngân sách tỉnh và các 

huyện, thành phố chưa chủ động phân bổ hết dự toán các chế độ, chính sách 

ngay từ đầu năm, việc phân bổ một số nội dung, nhiệm vụ chi chưa đảm bảo 

theo quy định. Tình hình giải ngân vốn đầu tư thấp hơn so với cùng kỳ, công tác 

nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành còn chậm. Công tác giải 

phóng mặt bằng, thi công một số dự án trọng điểm còn chậm, chưa thật sự quyết 

                                           
21 Trong quý I, có 573 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 545 lượt, chiếm 95,1%, hài lòng 28 lượt, chiếm 4,9%. 
22 Từ 01/01/2022 đến 17/3/2022, tiếp nhận mới 22.982 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 7.451 hồ sơ (chiếm tỷ 

lệ 32,42%), tiếp nhận trực tuyến 15.406 hồ sơ (67,04%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 125 hồ sơ 

(0,54%); trả kết quả 29.032 hồ sơ, trong đó trước hạn 3.785 hồ sơ (13,04%), đúng hạn 25.247 hồ sơ (86,96%), 

trả qua bưu chính công ích 2.771 hồ sơ (9,54%); còn 2.601 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 02 hồ sơ quá hạn. 
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liệt. Một số khoản thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ dự toán giao23, thu 

ngân sách trên địa bàn một số huyện, thành phố đạt thấp so với cùng kỳ. 

Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng 

cấm, hàng giả tuy đã được tập trung chỉ đạo nhưng tình trạng buôn lậu, gian lận 

thương mại vẫn diễn ra với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn 

cho các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh.  

Công tác tham mưu của một số sở, ngành đôi khi chưa đáp ứng được yêu 

cầu; chưa thật sự chủ động, tích cực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tham 

mưu, đề xuất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, đơn vị.  

Đánh giá chung: Trong quý I/2022, mặc dù dịch COVID-19 tiếp tục diễn 

biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai 

thực hiện 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, bảo đảm cho Nhân dân đón 

Xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi; 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. Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội sau dịp Tết Nguyên đán, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển 

biến tích cực và đang phục hồi trên các lĩnh vực. Các chính sách bảo đảm an 

sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo. 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. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 

đạt cao, tỷ lệ bệnh nhân F0 tiến triển nặng và tử vong thấp so với mức bình quân 

chung của cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ 

quyền biên giới quốc gia được giữ vững. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của 

Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định 

của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2022, các Nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVII. Tổ 

chức thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện quyết liệt, 

sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2022 là “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Các cấp, các ngành rà soát, triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình, đề án phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chuẩn bị các nội dung trình 

kỳ họp giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. 

2. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo tỉnh theo 

                                           
23 Như: thu từ DNNN TW; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho 

thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế chưa phát sinh.  
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chiến lược "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". 

Các đơn vị y tế đảm bảo “4 tại chỗ” chủ động đáp ứng các cấp độ dịch có thể 

xảy ra. Tăng cường công tác quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. 

Thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch chặt chẽ tại khu vực biên giới, bảo đảm an 

toàn dịch bệnh trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổ chức rà soát, xây 

dựng các phương án phòng, chống dịch, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư 

y tế để bổ sung, trang bị phù hợp theo từng cấp độ dịch. Tăng cường quản lý rác 

thải của F0, tổ chức tốt điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục 

rà soát các chủ thể trong diện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (bao gồm các nhóm 

từ 18 tuổi trở lên, từ 12 đến dưới 18 tuổi và từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi), hoàn 

thành việc tiêm chủng cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên; xây dựng và triển 

khai kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi ngay khi có hướng 

dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác phòng, chống dịch. 

3. Triển khai tích cực, có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn xây dựng xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện kế hoạch sản 

xuất vụ Xuân 2022. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh 

cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là các dịch bệnh có khả năng lây lan nhanh. 

Tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng; phấn đấu hết quý II/2022 

trồng rừng mới đạt trên 60% kế hoạch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị 

quyết số 06-NQ/TU 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; Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh về chính sách đặc thù về khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Đề án 

phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch xây dựng nông thôn 

mới năm 2022; Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch. 

Phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 

ngay khi Trung ương phân bổ vốn cho tỉnh; xây dựng Kế hoạch về chương trình 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025; xây dựng các Bộ 

tiêu chí nông thôn mới cấp xã, thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2022 - 2025. UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các 

công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới khi được phân bổ nguồn vốn thực 

hiện (đặc biệt là các xã điểm, xã đặc biệt khó khăn); huy động, lồng ghép các 

nguồn lực để tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để hoàn thành 

các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo tiến độ. 

4. Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đôn đốc 

các chủ đầu tư giải quyết triệt để các vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ 

thi công đảm bảo chất lượng, nhất là các dự án lớn như: dự án thành phần 2 

(đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

theo phương thức đối tác công tư; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 

đến Km18); cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28); hạ tầng cơ bản 

phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; các dự án 
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PPP. Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công và khởi công mới 15 dự án24. Hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi trình phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi, thiết kế bản vẽ thi công dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B 

thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo khởi công 

chậm nhất trong tháng 6/2022. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để giao chi 

tiết kế hoạch vốn năm 2022 của tất các dự án; tổ chức thẩm định phê duyệt chủ 

trương đầu tư của các dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong năm. Chủ động các 

điều kiện để có thể phân bổ vốn và triển khai thực hiện các Chương trình MTQG 

giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Các 

chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán kịp thời giá trị khối lượng 

hoàn thành, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 

04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định tại Nghị quyết 

số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ.  

5. Chủ động thực hiện thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng 

cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, kịp thời 

thông tin, khuyến cáo kịp thời tới các sở ngành, đơn vị, các địa phương liên 

quan để chủ động trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, 

đề ra các phương án tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu. Triển khai lập và 

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 

- Lạng Sơn và lập nhiệm vụ Quy hoạch chung cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc 

Bình. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện dự án Đường Bản Giểng (nhánh 2), các dự án Hạ tầng khu chế xuất 

1, Khu trung chuyển hàng hóa (giai đoạn 1) và các dự án khác. 

6. Duy trì ổn định sản xuất của các cơ sở công nghiệp; tập trung chỉ đạo 

xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 và Khu tái định cư Hợp Thành và 

Khu tái định cư Hợp Thành. Tiếp tục thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch và thành lập các cụm công nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp 

bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa. Xây dựng, triển khai 

thực hiện các biện pháp kích cầu, phục hồi du lịch. Quan tâm hỗ trợ đẩy nhanh 

tiến độ lập, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết, công tác giải phóng mặt 

bằng, chuẩn bị các điều kiện để sớm triển khai dự án Quần thể khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn. Tiếp tục triển khai các thủ tục, hồ sơ đề nghị UNESCO 

công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn.  

7. Tập trung nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, HTX trong bối cảnh dịch bệnh 

                                           
24 Cụ thể: (1) Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh; (2) Trường THPT dân tộc nội trú huyện Tràng Định; (3) Cải 

tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19 đến Km43; (4) Dự án đầu tư xây dựng khoa 

Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa; (5) Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 (Hoà Thắng - Phố Vị - Hoà Sơn - 

Hoà Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200; (6) Hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình; (7) Nâng cấp, cải tạo 

bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh; (8) Trụ sở Ban QLRĐD Mẫu Sơn; (9) Trường THPT Văn Quan; (10) Cải tạo 

sửa chữa cơ sở vật chất các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, Giám định Pháp y; (11) Cải tạo, 

mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình chiểu); (12) Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp 

Hữu Lũng; (13) Dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn; (14) Cải tạo, nâng cấp Trường 

cao đẳng nghề Lạng Sơn (phòng  học + KTX); (15) Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần 

mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 
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COVID-19. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh theo các Nghị quyết của Chính phủ. Tích cực triển khai các 

chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các 

dự án chăn nuôi. 

8. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý ngân sách. Thực hiện 

quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu đạt tiến độ dự toán ngân sách nhà nước, rà 

soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu; tăng cường 

kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; thực hiện 

có hiệu quả các đề án chống thất thu. Tiếp tục rà soát, xử lý, hoàn thiện các thủ 

tục để tổ chức đấu giá các khu đất, tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch. Quản 

lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo chặt chẽ, 

hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; tiếp tục thực 

hiện quản lý về giá đối với các mặt hàng quan trọng, Nhà nước còn định giá, mặt 

hàng bình ổn giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. 

9. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số trong cơ quan đảng; triển 

khai phát triển kinh tế số, cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử; triển khai 

nền tảng số dùng chung các ngành Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Xây dựng; số hóa cây tri thức, cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật 

của tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức, viên chức. 

Hoàn thiện bổ sung chức năng nền tảng cửa khẩu số theo phương thức giao nhận 

hàng mới. 

10. Triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 

2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về 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. Hoàn thiện phương án phân bổ khoanh vùng đất đai và kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh. Tập trung vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu 

địa chính. Thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tiếp tục 

đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và 

đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp. Tăng cường hỗ trợ xác lập, bảo hộ và 

quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ 

áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

11. Tổ chức hoàn thành nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022 của các 

cấp học; chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2022, tuyển 

sinh năm học 2022 - 2023. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, tiếp tục là lớp 3, lớp 7 và lớp 10. 

Triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên 
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giai đoạn 2020 - 2025, Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2020 - 2025. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo 

dục; kiểm tra, công nhận mới trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tiếp 

tục triển khai chương trình “Sữa học đường” và “Sóng và máy tính cho em”. 

Đẩy mạnh hoạt động duy trì hiệu quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 

số. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, 

nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; giám sát các dịch bệnh mùa hè, đảm 

bảo cơ sở vật chất và nhân lực thường trực; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ 

thường trực cấp cứu 24/24 giờ, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Khám chữa 

bệnh từ xa” năm 2022. Thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh 

thực phẩm; công tác tiêm chủng phòng COVID-19. Thúc đẩy xã hội hoá công 

tác y tế, duy trì tự chủ về tài chính theo lộ trình, có thêm 01 đơn vị sự nghiệp tự 

chủ đảm bảo chi thường xuyên (Trung tâm y tế huyện Bắc Sơn). 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước, Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường 

công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa, trọng tâm là di tích 

Thủy Môn Đình, Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn. Đẩy mạnh phát triển phong 

trào thể dục thể thao quần chúng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể 

thao thành tích cao. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. 

Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã 

hội. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở, 

phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/7. Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho 

các ngành, các cấp để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025. Tiếp tục quan tâm bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, những 

người yếu thế trong xã hội. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc.  

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

trật tự an toàn khu vực biên giới; tập trung chỉ đạo huyện Bình Gia chuẩn bị 

diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; huyện Cao Lộc và huyện Chi Lăng 

chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022. Triển khai đồng 

bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ 

chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động 

tín dụng đen. Tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các huyện biên giới rà soát 

các vấn đề còn tồn đọng, các vụ việc phát sinh khu vực biên giới đất liền, tích 

cực chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn khảo sát song phương Ủy ban liên 

hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tổ chức triển khai chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các nhận thức chung và thỏa thuận đạt được 

tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác 

liên hợp và các chương trình làm việc với các đối tác quốc tế thúc đẩy các nội 

dung hợp tác đang triển khai theo chương trình công tác đối ngoại của tỉnh năm 

2022. 
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13. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính. Tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng 

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

hiệu quả quản trị và hành chính công. Tổ chức Hội nghị công bố và phân tích 

chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và chỉ số 

CCHC của tỉnh năm 2021. Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. Tổ chức thành công Hội thảo, hoàn thiện phương án về điều chỉnh 

địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng 

hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đáp ứng được yêu cầu của 

người dân và doanh nghiệp.  

Triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; hoàn thành, 

ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, 

thuốc phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với mặt hàng thực phẩm, xăng dầu, vật 

tư nông nghiệp, vật tư y tế. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; giải quyết các vụ việc phức 

tạp, kéo dài theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. 

 Đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí 

thế sôi nổi, phấn khởi trong lao động, sản xuất; quyết tâm chung sức, đồng lòng 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                                                          

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT THCB;  

- Lưu: VT, THNC(ĐTK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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