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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ  

và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 263/BKHĐT-TH ngày 13/01/2022 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 01 năm 2022, UBND 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 ngày 16/01/2021 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" và thực hiện chủ đề của năm 2022 là “Siết 

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

nhằm tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm trong thực hiện nhiệm vụ, phấn 

đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  

Tập trung chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 18/12/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương; ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 về 

việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và 

bắn pháo hoa; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Khẩn 

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

hoạch năm 2022, tập trung giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, không để 

tồn đọng vốn, nhất là các nguồn vốn chuyển sang năm 2022. Tổ chức theo dõi, 

đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa; tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung chỉ đạo các đợt cao điểm, trấn áp tội 

phạm, nhất là an ninh trật tự và an toàn giao thông, xuất nhập cảnh trái phép. 

Phát động phong trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao 

thông nông thôn đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022. Chuẩn bị và tổ chức thực hiện 

công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, gia 
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đình chính sách, các đối tượng hộ nghèo, Nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên 

tai, dịch bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán. 

Công tác phòng chống đại dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai 

nghiêm túc, quyết liệt, tuân thủ theo chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch các cấp. Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát biến 

chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2; đảm bảo công tác y tế và phòng, 

chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá 

XV và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến phòng chống dịch. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng, chống 

dịch COVID- 19, đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa 

khẩu, đảm bảo thông quan hàng hóa. Xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thành lập “Cơ sở thu dung, điều 

trị COVID-19” trên địa bàn các huyện, thành phố. Trong tháng, số ca nhiễm 

COVID-19 tăng cao trong cộng đồng, tuy nhiên đến ngày 24/01/2022, tỉnh Lạng 

Sơn vẫn giữ vững vùng xanh cấp độ 11 theo Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2022 

1. Về phát triển kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Tập trung triển khai gieo trồng vụ Đông, tổng diện tích gieo trồng ước 

3.685 ha, đạt 81,9% kế hoạch, tăng 103% so với cùng kỳ, trong đó cây thạch đen 

tăng mạnh, tăng 34,97% so với cùng kỳ2. Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển 

ổn định3; tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát. Tích 

cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Tết trồng cây, ra quân làm thủy lợi đầu 

Xuân và kế hoạch trồng rừng năm 2022. Tiếp tục làm tốt công tác thủy lợi, 

phòng chống thiên tai. Đối với 10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và 05 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, đến nay đã có 08 xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới4 và 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao5; các xã còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ, dự kiến 

trình thẩm định, công nhận trong quý I/2022. Triển khai lập kế hoạch chi tiết 

xây dựng nông thôn mới năm 2022.  

 

                                           
1Đến ngày 24/01/2022, trên địa bàn tỉnh có 119 xã, phường, thị trấn cấp 1 “Vùng xanh”, 36 xã cấp 2 “Vùng 

vàng”, 13 xã cấp 3 “Vùng cam”; có 07 huyện cấp 1“Vùng xanh”; 04 huyện, thành phố cấp 2 “Vùng vàng” (các 

huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn).  
2Diện tích trồng rau các loại ước đạt 1.968 ha, 81,9% kế hoạch, tăng 0,6% so với cùng kỳ, Khoai tây đạt 432 ha; 

cây thạch đen đạt 415,7 ha, tăng 35%; cây ớt đạt 383 ha, cây thuốc lá đạt 230 ha; các cây trồng khác đạt 255,6 

ha. 
3Tổng đàn trâu, bò khoảng 104.581 con, trong đó, đàn trâu khoảng 70.981 con, giảm 10.33%; đàn lợn ước 

118.251 con tăng 7.18%; đàn gia cầm khoảng 5.113,79 nghìn con. 
4 Là các xã Thiện Long, huyện Bình Gia; Điềm He, huyện Văn Quan; Quan Sơn, huyện Chi Lăng; Yên Thịnh, 

huyện Hữu Lũng; Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; Thái Bình, huyện Đình Lập; Hợp Thành, huyện Cao Lộc và Khánh 

Xuân, huyện Lộc Bình. 
5 Là các xã Bằng Mạc, huyện chi Lăng; Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; Đình Lập, huyện Đình Lập. 
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b) Phát triển kinh tế cửa khẩu  

Trong tháng, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó 

khăn, năng lực thông quan rất hạn chế do phía Trung Quốc tiếp tục thắt chặt các 

biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-196, hoạt động thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu chỉ được duy trì tại 02 cửa khẩu7; số lượng phương tiện tồn ứ rất lớn8. 

Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành 

trung ương, đồng thời cùng các cơ quan chức năng tổ chức hội đàm nhiều lần 

với phía Trung Quốc, đưa ra các giải pháp để tháo gỡ cho hoạt động xuất nhập 

khẩu và đảm bảo chặt chẽ các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19. Đã 

thông báo tới các tỉnh, thành phố về việc từ ngày 17/01/2022 cho đến Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần, tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa 

quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung 

Quốc. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 01/2022 ước thực hiện 160 

triệu USD, đạt 2,8% kế hoạch, giảm 48,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 

50 triệu USD, đạt 2,3% kế hoạch, giảm 58,3%, nhập khẩu 110 triệu USD, đạt 

3,1% kế hoạch, giảm 42,1%. Hàng địa phương xuất khẩu ước 7 triệu USD, đạt 

4,9% kế hoạch, giảm 22,2%9. 

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

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 (chưa bao gồm vốn chương trình 

MTQG) là 2.498,3 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách Trung ương 1.230.5 tỷ 

đồng10, vốn Ngân sách địa phương 1.267,8 tỷ đồng11; đã hoàn thành phân bổ chi 

tiết vốn Ngân sách địa phương, còn 358,9 tỷ đồng vốn NSTW chưa phân bổ chi 

tiết do chưa đủ điều kiện. Đã chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện giải 

ngân, thanh toán, quyết toán đối với khối lượng thực hiện và các công trình hoàn 

thành của năm 2021. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 ước đến hết 

31/01/2022 là 2.398,2 tỷ đồng, đạt 82,36% kế hoạch trung ương giao; đạt 

88,44% địa phương giao chi tiết, trong đó: Vốn NSĐP là 1.408,4 tỷ đồng, đạt 

99,31%12; Vốn NSTW là 989,9 tỷ đồng, đạt 66,27% kế hoạch trung ương giao; 

76,52% địa phương giao chi tiết13. Kết quả giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 

2022 ước đạt 150 tỷ đồng. 

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 

                                           
6Trung bình chỉ xuất khẩu được 80-100 xe/ngày. 
7Gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng. Cửa khẩu trọng điểm xuất khẩu hoa quả là cửa 

khẩu Tân Thanh tạm ngừng hoạt động từ 18/12/2021. 
8 Đến hết ngày 24/01/2022, tại các bến bãi trên địa bàn tỉnh còn tồn hơn 383 phương tiện chở hàng xuất khẩu, 

trong đó 151 xe chở hoa quả 
9Chủ yếu là các mặt hàng khô, ván bóc, nhựa thông... xuất khẩu qua cả đường bộ, đường sắt và đường biển. 
10 Gồm: vốn trong nước (vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực) 828.428 triệu đồng, vốn nước ngoài 402.147 triệu 

đồng.  
11 Gồm: vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 718.800 triệu đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.000 triệu đồng; 

nguồn thu sử dụng đất: 536.000 triệu đồng. 
12 Gồm: vốn đầu tư theo tiêu chí, định mức: 697.371 triệu đồng, đạt 98,61%; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 

550.000 triệu đồng, đạt 100%; vốn thu từ sổ xố kiến thiết: 11.000 triệu đồng, đạt 100%; nguồn thu phí: 150.000 

triệu đồng đạt 100%. 
13 Gồm: NSTW trong nước: 789.323 triệu đồng, đạt 79,78% kế hoạch trung ương giao, 100% địa phương giao 

chi tiết; Vốn nước ngoài: 200.515 triệu đồng, đạt 40%. 
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trợ và đơn vị tư vấn nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng 

quy hoạch tỉnh.   

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

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2022 tăng 0,99% so với cùng kỳ. 

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, trong đó: Điện sản 

xuất 81,4 TrKw/h, tăng 11,2%; than sạch 50 nghìn tấn, tăng 3,1%; xi măng 83 

nghìn tấn, tăng 1%; gạch các loại 21 triệu viên, tăng 5%, đá các loại 365 nghìn 

m3, tăng 7%, nước máy 780 nghìn m3, tăng 2,6%; clinker 10 nghìn tấn, tăng 

122,2%; gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng 12 nghìn m3, tăng 9,1%,... Xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung quy hoạch một số cụm công nghiệp 

trên địa bàn các huyện vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh; tiếp 

tục xem xét, hướng dẫn các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu các dự án nhà máy 

điện gió. 

Trong tháng, để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán của Nhân dân, các cơ 

sở sản xuất kinh doanh đã chủ động tăng lượng cung ứng hàng hóa, các Trung 

tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các chợ truyền thống... trên địa bàn 

tỉnh đảm bảo nguồn hàng, giá cả ổn định. Hướng dẫn các tổ chức kinh doanh 

dịch vụ thương mại thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-1914. Trong tháng, do nhu cầu của Nhân dân tăng cao để chuẩn bị cho 

Tết Nguyên đán, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng so với các 

tháng trước và cùng kỳ, ước đạt 2.012 tỷ đồng, đạt 8,9% kế hoạch, tăng 8,3%. 

Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đến 

31/01/2022 đạt 33.670 tỷ đồng, tăng 0,7% so với 31/12/2021; tổng dư nợ tín 

dụng 37.705 tỷ đồng, tăng 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 toàn. Dịch vụ 

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

Lĩnh vực du lịch tiếp tục gặp khó khăn, trong tháng tổng lượng khách du 

lịch ước đạt 28,5 nghìn lượt, giảm 90,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 

215 lượt, giảm 97%, khách nội địa 28,2 nghìn lượt, giảm 90%; doanh thu du lịch 

ước đạt 17,342 tỷ đồng, giảm 91%. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định  chính  sách 

hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 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. 

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. Duy trì hoạt động ổn định, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 

thông suốt các hệ thống dùng chung của tỉnh: Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

                                           
14Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng 

mang về; một số dịch vụ vẫn tạm dừng hoạt động như quán bar, karaoke... 
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Tổ chức khai trương Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn, khai trương 

và đưa vào thí điểm trợ lý ảo Isee Lạng Sơn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 

thực hiện thủ tục hành chính công. Chính thức sử dụng thí điểm Nền tảng cửa 

khẩu số từ ngày 14/01/2022 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân 

Thanh từ ngày 19/01/2022. 

đ) Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư 

Tập triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh 

doanh, thu hút đầu tư ngay từ đầu năm. Tính từ đầu năm đến ngày 20/01/2022, 

đã đăng ký thành lập mới được 29 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 251 

tỷ đồng; có 02 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; đã giải thể 10 

doanh nghiệp; 122 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và có 56 doanh 

nghiệp quay trở lại hoạt động. Thành lập mới được 04 HTX, vốn đăng ký 6,3 tỷ 

đồng. Tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, thẩm định dự án đầu tư theo quy 

định của pháp luật, đảm bảo đúng quy trình, thời gian. Điều chỉnh giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án, tổ chức thẩm định 11 dự án.  

e) Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

Đã thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 

và dự toán ngân sách năm 2022 tỉnh Lạng Sơn. Tổng thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn ước tháng 01 là 855 tỷ đồng, đạt 10,9% dự toán, giảm 4,5% so với 

cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 205 tỷ đồng, đạt 8,7% dự toán, giảm 24,6%, thu từ 

hoạt động xuất nhập khẩu 650 tỷ đồng, đạt 11,8% dự toán, tăng 4,4%. Tổng chi 

ngân sách địa phương ước thực hiện 766 tỷ đồng, đạt 7% dự toán, tăng 17,4% so 

với cùng kỳ, trong đó: chi cân đối ngân sách địa phương 714 tỷ đồng, đạt 7,4% 

dự toán, tăng 19%, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và 

các nhiệm vụ khác 52 tỷ đồng, đạt 3,9% dự toán, giảm 0,6%. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội  

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục đã 

triển khai linh hoạt các hình thức dạy và học để phù hợp với diễn biến dịch bệnh 

của từng trường, từng lớp, thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn trong 

trường học. Chuẩn bị tốt các điều kiện và hoàn thành sơ kết học kỳ I, triển khai 

nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 - 2022; ban hành Kế hoạch kiểm định chất 

lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022. Tiếp tục 

triển khai Chương trình sữa học đường cho học sinh mầm non, tiểu học công lập 

năm học 2021-2022; hỗ trợ, phân bổ lần 1 thực hiện chương trình “Sóng và máy 

tính cho em” được 1.150 máy tính bảng cho học sinh khó khăn để có điều kiện 

học tập trực tuyến. 

Tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh khác, nhất là 

dịch bệnh mùa Đông. Tiếp tục kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm gây dịch, 

không để dịch lớn xảy ra. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm thực 

hiện; khám và chữa bệnh công lập cả 3 tuyến khám được 81.238 lượt; điều trị 

nội trú tại bệnh viện và lưu trú tại trạm y tế xã 8.928 lượt; điều trị ngoại trú cho 

11.568 lượt. Khám chữa bệnh ngoài công lập khám được 16.838 lượt, trong đó 

số khám bảo hiểm y tế 7.526 lượt. Công tác đảm bảo ATVSTP được duy trì thực 
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hiện tốt, triển khai các cuộc kiểm tra liên ngành về bảo đảm ATVSTP trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

Tích cực chuẩn bị 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 tiếp tục diễn biến phức tạp, 

số ca nhiễm hằng ngày tiếp tục tăng, UBND tỉnh đã điều chỉnh và tạm dừng tổ 

chức một số hoạt động cho phù hợp. Tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị tổ 

chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch về tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, 

chúc Tết, dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và chương 

trình thăm và chúc Tết một số đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị và một 

số gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Huy 

động xã hội hóa doanh nghiệp và Nhân dân tham gia các hoạt động thăm hỏi, 

tặng quà. Tính đến ngày 20/01/2021, sơ bộ tổng số kinh phí thăm hỏi, tặng quà 

cho các đối tượng chính sách khoảng 15,6 tỷ đồng. Phê duyệt và trợ giúp 

239,115 tấn gạo cho 4.771 hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết và trình Trung 

ương xem xét trợ giúp hơn 532,965 tấn gạo cho 6.269 hộ có nguy cơ thiếu đói 

giáp hạt đầu năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức tư vấn giới thiệu 

việc làm, tư vấn thất nghiệp cho 1.713 người, tổ chức 06 phiên giao dịch việc 

với 498 lượt người được tư vấn việc làm; 03 phiên giao dịch việc làm lưu động 

với 406 lượt người, 01 phiên giao dịch việc làm online kết nối 06 tỉnh Bắc Ninh, 

Sơn La, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Nội, Lạng Sơn với 46 người tham gia. 

Tổng số thu BHXH, BHYT tháng 01/2022 ước đạt 75.872 triệu đồng, giảm 

8.129 triệu đồng so với cùng kỳ. Đến ngày 24/01/2022, toàn tỉnh đã phê duyệt 

chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 là 96,3 tỷ đồng.  

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

Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 11/11 huyện, 

thành phố. Trong tháng, UBND tỉnh ban hành 25 quyết định thu hồi, giao đất 

cho 25 tổ chức, diện tích 38,83 ha; 05 quyết định cho thuê đất, diện tích 35,16 

ha; phê duyệt giá đất cụ thể 04 dự án. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho tổ chức được 05 Giấy, diện tích 13,08 ha; cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 

900 Giấy, diện tích 236,07 ha. 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 quản lý và theo dõi 30 đề tài dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả 

thực hiện của 06 đề tài, dự án đã kết thúc. Tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện 

04 nhiệm vụ khoa học thuộc kế hoạch Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 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. 

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

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

Trong tháng, đã tổ chức triển khai thực hiện và kết thúc 25/50 cuộc thanh 

tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 408,42 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 



7 

380,67 triệu đồng; đã thu hồi 68,54 triệu đồng; các tổ chức thanh tra chuyên 

ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đối với 27 tổ chức, cá 

nhân với số tiền nộp ngân sách nhà nước là 39,95 triệu đồng. Tiếp tục triển khai 

và kết thúc 01/02 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi số tiền 62,23 triệu 

đồng. Các cơ quan hành chính tiếp 219 lượt công dân, tiếp nhận 67 đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, trong đó 39 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan 

hành chính, gồm 38 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo (có 22 đơn tồn kỳ trước chuyển 

sang), đã giải quyết được 26/39 đơn, đạt tỷ lệ 66,7%.  

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

và hàng giả dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2022, nhất là các mặt hàng phục 

vụ Tết và chống các hành vi sai phạm về pháo. Trong tháng, các cơ quan chức 

năng đã tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện vi phạm 64 vụ buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ, tổng số 

tiền xử lý vi phạm hành chính 142,4 triệu đồng. 

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

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ 

quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, 

quân sự địa phương năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tổ chức đón 

quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tiếp tục triển khai 

công tác gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu 

quả và huy động các lực lượng phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. Trong tháng, xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, đã tập trung 

điều tra, truy xét, làm rõ 22 vụ, 56 đối tượng (12 vụ, 43 đối tượng xảy ra từ 

trước), tỷ lệ khám phá án đạt 100%, trọng án đạt 100%. Phát hiện, bắt 23 vụ, 

120 đối tượng đánh bạc, trong đó đã khởi tố 17 vụ, 109 bị can, xử lý hành chính 

06 vụ, 11 đối tượng. Khởi tố 06 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; 01 

vụ mua bán tài liệu bí mật cơ quan nhà nước. Phát hiện, bắt giữ 39 vụ, 42 đối 

tượng vi phạm về kinh tế, môi trường. Phát hiện, bắt 47 vụ, 81 đối tượng, thu 

giữ 22,8 gam Heroine, 40,45 gam và 84 viên ma túy tổng hợp. Trong tháng xảy 

ra 02 vụ tai nạn giao thông (giảm 03 vụ so với cùng kỳ), làm chết 02 người 

(giảm 02 người), không có người bị thương (giảm 01 người).  

Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các đối tác nước ngoài khác,... Đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi Thư chúc 

mừng năm mới 2022 tới Bí thư Khu ủy và lãnh đạo chính quyền Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Chuẩn bị nội dung và tham dự Hội nghị 

Ban thư ký phía Việt Nam chuẩn bị tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu xuân 2022 

và Hội nghị lần 13 Ủy ban công tác liên hợp do tỉnh Cao Bằng chủ trì. Hoàn 

thành quy trình, thủ tục xin ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 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. 
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6. Công tác cải cách hành chính 

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

tâm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021 và chỉ số cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2021. 

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. Từ 

01/01/2022 đến ngày 20/01/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp 

nhận 7.601 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 2.410 hồ sơ (chiếm 31,71%), tiếp 

nhận trực tuyến 5.150 hồ sơ (chiếm 67,75%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 

công ích 41 hồ sơ (chiếm 0,54%); đã giải quyết 12.064 hồ sơ, trước hạn 1.087 

hồ sơ (chiếm 9,01%), đúng hạn 10.977 hồ sơ (chiếm 90,99%), không có hồ sơ 

trễ hạn trả qua bưu chính công ích 1.053 hồ sơ (chiếm 8,73%); còn 4.189 hồ sơ 

đang giải quyết, trong đó có 01 hồ sơ quá thời hạn giải quyết. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2022 

1. Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. Trong đó không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần, tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, các hoạt động tập trung 

đông người không cần thiết. Chủ động điều chỉnh các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân cho phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Phát động phong 

trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm 

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

Xuân Nhâm Dần 2022 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với chương trình xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai, 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. 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 cần khẩn trương hiện thực hóa bằng 

những việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt là thời gian sau nghỉ Tết Nguyên đán. 

Tổ chức 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. 

3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022; cung 

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

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, trọng tâm là dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi 

cục trên trâu, bò, dịch lở mồm long móng; chủ động phòng chống rét cho gia 

súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác thủy lợi; tăng cường quản lý, bảo vệ và 

phòng chống cháy rừng. Tập trung triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 

năm 2022, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.  
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4. 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. Tiếp tục triển khai Nghị 

quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi 

số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quan tâm hỗ trợ 

đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết, công tác bồi 

thường, 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, dự án Khách sạn - sân Golf 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

5. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi 

công các chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết, nhất là các dự án 

trọng điểm, dự án chuyển tiếp. Tiếp tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, 

kế hoạch đấu thầu các dự án theo quy định. Các huyện, thành phố tổ chức thực 

hiện quyết liệt, tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự 

án thuộc tất cả các nguồn vốn, nhất là dự án có phạm vi giải phóng mặt bằng lớn 

và còn vướng mắc.  

6. Triển khai hiệu quả 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. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số 

đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

năm 2022.  

7. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách ngay từ đầu 

năm. Rà soát, xác định rõ các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới biện pháp thu hiệu 

quả hơn; tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ 

đọng thuế. Quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; đảm 

bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục rà soát, xử lý, hoàn thiện các thủ tục 

để tổ chức đấu giá các khu đất có tài sản trên đất theo kế hoạch.  

8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, quản lý tài 

nguyên; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến, 

kinh doanh, vận chuyển trái phép khoáng sản. 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.  

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

ngay sau Tết Nguyên đán, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Triển khai biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục 

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

hiện tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh. Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh công lập tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ để đảm bảo công tác khám chữa bệnh 

cho Nhân dân, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Tiếp tục chỉ đạo 

công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022, 

phù hợp tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

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

tự an toàn khu vực biên giới. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, bàn giao 
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quân nhanh gọn, hoàn thành 100% chỉ tiêu công dân nhập ngũ. Tăng cường các 

biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các 

địa bàn trọng điểm, điểm vui chơi đông người. Tổ chức các đợt cao điểm trấn áp 

tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, hoạt động tín dụng đen; tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, sử dụng vũ khí, thuốc 

nổ trái phép, đảm bảo an toàn cháy nổ. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 và Hội nghị Ủy ban công tác liên 

hợp lần 13, các nội dung chuẩn bị làm việc với Ủy ban liên hợp biên giới đất 

liền Việt Nam - Trung Quốc. Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến, vận động các 

nguồn tài trợ hỗ trợ trong nước và quốc tế cho việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO 

công nhận Công viên địa chất toàn cầu, tổ chức kết nối chương trình làm việc 

giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Giám đốc AFD Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn. 

11. Triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Tiếp tục 

nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai đồng 

bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường 

kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, nâng 

cao trách nhiệm của người đứng đầu.  

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi 

trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm mới; quyết tâm chung 

sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng 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, THCB;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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