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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng 10, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tổ 
chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 
2018 và các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt; hoàn 
thiện Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công 
trình, dự án trọng điểm; giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn và dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1; triển khai thực hiện các 
biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu chủ động phân 
luồng phương tiện vận chuyển hàng xuất khẩu, quản lý bến, bãi đỗ xe tại khu 
vực cửa khẩu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả. Chỉ đạo nâng cao chất lượng thẩm định dự án 
đầu tư ngoài ngân sách. Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án 
đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và 
các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, 
danh mục dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. 

Trong tháng, Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực 
hiện xây dựng nông thôn mới tại một số huyện; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến 
độ các các dự án trọng điểm, dự án khu vực cửa khẩu, các dự án chuyển tiếp 
hoàn thành trong năm 2018.  

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp 
luật, 212 quyết định cá biệt, 06 kế hoạch, 490 văn bản để chỉ đạo, điều hành 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, 
công tác đối ngoại.  

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2018 

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 
a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
Hiện đang tập trung thu hoạch lúa mùa sớm và các loại cây trồng khác1. 

Cùng với việc thu hoạch các cây trồng vụ mùa, bà con nông dân tranh thủ tiến hành 
làm đất, gieo trồng các loại cây trồng vụ Đông. Trong tháng các đối tượng sâu 
bệnh hại cây trồng tăng về mật độ, tỷ lệ và diện tích gây hại so cùng kỳ năm 
                                           
1 Thu hoạch lúa mùa sớm được 6.253 ha, bằng 18% diện tích gieo trồng; thu hoạch ngô 750 ha, bằng 10% diện tích gieo 
trồng; khoai lang 315 ha; Đậu đỗ 320 ha; Lạc 637 ha; Đậu tương 210 ha. 
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trước2, tuy nhiên đã được phòng trừ kịp thời, không để phát sinh thành dịch, 
không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.  

Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, đàn lợn có xu hướng tăng trở lại 
do giá lợn hơi lên cao nên người dân tái đàn sản xuất. Trong tháng không xảy ra 
các dịch truyền nhiễm nguy hiểm ở đàn gia súc, gia cầm. Tổng diện tích trồng 
rừng lũy kế đến tháng 10 là 10.619 ha, đạt 118% kế hoạch, trong đó: Trồng rừng 
tập trung 6.385,8 ha, trồng cây phân tán 4.233,5 ha. Công tác quản lý, bảo vệ và 
phòng chống cháy rừng được tăng cường, không để xảy ra cháy rừng; trong 
tháng kiểm tra, lập hồ sơ xử lý 7 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tịch 
thu 1.565 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 33,7 triệu đồng; lũy kế 139 vụ, tịch 
thu 194,476 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 1.608,4 triệu đồng. 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 
các xã điểm theo kế hoạch. Đã xây dựng được 69 mô hình phát triển sản xuất tại 
52 xã, với sự tham gia của 2.320 hộ, 06 hợp tác xã, 01 tổ hợp tác3

; các công 

trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới 
đang tích cực được đẩy nhanh tiến độ, khối lượng thi công ước đạt khoảng 70%, 
trong đó có một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, bình quân đạt 
9,07 tiêu chí/xã4. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 
Hoàn thành dự thảo (lần 1) Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ 
tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tại các 
khu vực cửa khẩu, bảo đảm thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 
Đẩy nhanh tiến độ các dự án: Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, đường Bản Nằm - 
Bình Độ - Đào Viên; đường giao thông Khu phi thuế quan giai đoạn 1. Các nhà 
đầu tư đang tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu trung 
chuyển hàng hóa và Khu chế xuất I. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 10 ước đạt 490 triệu USD, 
trong đó: xuất khẩu 340 triệu USD, nhập khẩu 150 triệu USD; lũy kế 10 tháng 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 3.850 triệu USD, đạt 79,3% kế 
hoạch, giảm 8,9% so với cùng kỳ, trong đó: Xuất khẩu 2.450 triệu USD, đạt 
94,2% kế hoạch, giảm 1,2% (hàng địa phương xuất khẩu ước 103,5 triệu USD, 
đạt 82,5% kế hoạch, tăng 9,5%); nhập khẩu 1.400 triệu USD, đạt 62,1% kế 
hoạch, giảm 19,8%. 

c) Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
Trong tháng, lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành tiếp tục tập trung kiểm 

tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tập 

                                           
2 Các loài dịch hại chính như: sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá trên cây lúa; bọ xít xanh, bệnh 
vàng lá thối rễ, bệnh sẹo quả trên cây quýt; sâu róm trên cây thông.  
3 Trong đó: một số mô hình hiệu quả như: Mô hình Na VietGap Chi Lăng; Trồng Chanh leo Tràng Định, Văn 
Lãng; Trồng Nghệ, cây dược liệu ở Văn Quan; cây ăn quả ở Bắc Sơn, Hữu Lũng.v.v.. 
4 Số xã đạt 19 tiêu chí có 38/207 xã, chiếm 18,36% (Trong đó đã có 36 xã được có quyết định công nhận đạt 
chuẩn; 02 xã đang thực hiện thủ tục công nhận); Số xã đạt 15-18 tiêu chí: 03/207 xã, chiếm 1,45%; Số xã đạt 10-
14 tiêu chí có 24/207 xã, chiếm 11,59%; Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 140/207 xã, chiếm 67,63%; Số xã đạt dưới 5 
tiêu chí còn 02/207 xã chiếm 0,97%. 
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trung chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng đối với các dự án còn vướng mắc. 
Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; quy chế hoạch động của 
Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

Giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đầu tư công tháng 10 ước đạt 
237 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước đạt 2.506,1 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch, tăng 
48% so với cùng kỳ5. Kết quả giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước lũy 
kế 10 tháng ước đạt 2.312,6 tỷ đồng, đạt 67,4 % kế hoạch6. 

d) Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 5,59% so với tháng trước; 

trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 11,28%, công nghiệp chế biến, chế tạo 
tăng 3,55%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 6,81%, cung cấp nước, 
xử lý rác thải, nước thải tăng 2,92%. Tính chung 10 tháng tăng 9,0% so với cùng 
kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 14,18%; công nghiệp chế biến, chế 
tạo tăng 5,9%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 11,79%; cung cấp nước, 
xử lý rác thải, nước thải tăng 3,94%.  

Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất trong tháng đều tăng 
so với cùng kỳ, một số sản phẩm tăng khá là: Điện sản xuất tăng 17,5%, điện 
thương phẩm tăng 10,5%, than sạch tăng 14,8%, xi măng tăng 17,8%, đá các 
loại tăng 12%, chì thỏi giảm 1,9%, bột đá mài tăng 15%7.  

đ) Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 

ước đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 15,5 so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 15.400 tỷ 
đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 3,84% so 
với cùng kỳ; bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,23% so với cùng kỳ. Doanh thu 
ngành vận tải ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ8, lũy kế 10 tháng 
tăng 10,8%. Tổng lượng khách du lịch trong tháng 10 ước đạt 163,6 nghìn lượt, 
trong đó: Khách quốc tế 12,7 nghìn lượt, khách nội địa 150,9 nghìn lượt; doanh 
thu ước đạt 67 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm thu hút 2.263,6 nghìn lượt 
khách du lịch, đạt 83,8% kế hoạch, tăng 9,7% so với cùng kỳ, trong đó: khách 

                                           
5 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 1.311 tỷ đồng, đạt 77,9% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 365 tỷ 
đồng, đạt 85,7 % kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 340 tỷ đồn; vốn ODA 105,1 tỷ đồng, 
đạt 82,4% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ 205 tỷ đồng, đạt 32,9% kế hoạch; Hỗ trợ nhà ở cho người có công 
với cách mạng 80 tỷ đồng, đạt 65,1% kế hoạch. 
6 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 1.265,9tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 320,0 
tỷ đồng, đạt 75,2% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 289,6 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch; 
vốn ODA 168,6 tỷ đồng, đạt 67,7% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ 202,9tỷ đồng, đạt 32,5% kế hoạch; Hỗ 
trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 65,6 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch. 
7 Cụ thể: Điện sản xuất 713 triệu Kwh, đạt 92% kế hoạch, tăng 17,5%; điện thương phẩm 573 triệu Kwh, đạt 
86,8% kế hoạch, tăng 10,5%; than sạch 442 nghìn tấn, đạt 81,1% kế hoạch, tăng 14,8%; xi măng 859 nghìn tấn, 
đạt 91.8% kế hoạch, tăng 17,8%; gạch các loại 149 triệu viên, đạt76,2% kế hoạch, tăng 2,5%; đá các loại 2.538 
nghìn m3, đạt 74% kế hoạch, tăng 12%; nước máy 7.505 nghìn m3, đạt 83,9% kế hoạch, tăng 2,4%; bột đá mài 
6.431 tấn, đạt 80,4% KH, tăng 15%; gỗ và các sản phẩm từ rừng trồng 83 nghìn m3, đạt 82,8% KH, tăng 6,5%. 
8 Trong đó vận tải hành khách tăng 15,7%; vận tải hàng hóa tăng 3,5% 
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quốc tế 245,7 nghìn lượt, khách nội địa 2.017,9 nghìn lượt; doanh thu du lịch đạt 
811 tỷ đồng, đạt 83,6% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng kỳ. 

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải 
pháp huy động vốn, đầu tư tín dụng với cơ cấu hợp lý, đảm bảo khả năng thanh 
khoản. Ước đến hết tháng 10/2018, tổng huy động vốn đạt 25.200 tỷ đồng, tăng 
8,8% so với 31/12/2017; dư nợ tín dụng đạt 27.300 tỷ đồng, tăng 12,7%; mặt 
bằng lãi suất duy trì ổn định.  

e) Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư  
Trong tháng đăng ký thành lập mới khoảng 40 doanh nghiệp, đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 80 lượt. Tổng số doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới 10 tháng đầu năm là 349 doanh nghiệp, đạt 63,4% kế hoạch, với 
tổng số vốn đăng ký là 2.450 tỷ đồng; có 90 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng 
ký hoạt động; có 72 doanh nghiệp giải thể, 120 doanh nghiệp đang tạm ngừng 
hoạt động và 53 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Toàn tỉnh hiện có 
2.670 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 19.680 tỷ đồng, có 614 chi nhánh, văn 
phòng đại diện, 201 hợp tác xã đăng ký hoạt động.  

Trong tháng, có 01 dự án mới được quyết định chủ trương và cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. Lũy kế 10 tháng đầu năm có 28 dự án mới được 
quyết định chủ trương, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án mới, 
tổng vốn đăng ký 7.338 tỷ đồng (tăng 07 dự án và 3.453 tỷ đồng so với cùng 
kỳ); điều chỉnh 30 dự án đầu tư trong nước và 06 dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài với tổng vốn đăng ký tăng 221 tỷ đồng và 17 triệu USD. Đã tổ chức thành 
công Hội nghị doanh nghiệp đối thoại với chính quyền tỉnh năm 2018; Hội nghị 
tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương làm công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa năm 2018; Diễn đàn “Phụ nữ Xứ Lạng khởi nghiệp và sáng 
tạo”. Quyết định giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh. Cơ bản hoàn thành dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

g) Thu, chi ngân sách 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10 ước đạt 421,1 tỷ đồng, 

trong đó: Thu nội địa 173,5 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 247,6 tỷ 
đồng. Lũy kế 10 tháng ước thu 4.110 tỷ đồng, đạt 65,3% so với dự toán tỉnh 
giao, bằng 78,3% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 1.986 tỷ đồng, đạt 
90,4% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 
2.120 tỷ đồng, đạt 51,7% dự toán, giảm 37,1%; các khoản huy động đóng góp 
4,4 tỷ đồng.  

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 10 ước đạt 944,5 tỷ đồng, trong đó 
chi cân đối 677,6 tỷ đồng, chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 
266,9 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng ước chi 7.319,5 tỷ đồng, đạt 72,8% dự toán, tăng 
11,8% so với cùng kỳ, trong đó chi cân đối 6.099,7 tỷ đồng, đạt 78% dự toán, 
tăng 8%; chi các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ khác 1.219,8 tỷ 
đồng, đạt 54,4% dự toán, tăng 35,9% so với cùng kỳ. 

 2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 



5 
 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh; kiểm 
tra, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.  

Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và thực hiện tốt; tổ chức 
thành công Hội diễn Công-Nông-Binh tỉnh năm 2018, Liên hoan nghệ thuật 
quần chúng người cao tuổi tỉnh; phối hợp tổ chức tốt giải bóng bàn các câu lạc 
bộ toàn quốc năm 2018. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 
năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn. Tổ chức thành công Ðại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII năm 2018; 
thể thao thành tích cao đạt 02 huy chương khu vực và quốc gia9.  

Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, trong tháng không có dịch bệnh 
nguy hiểm xảy ra, tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh vẫn được kiểm 
soát tốt, không có ca tử vong do bệnh truyền nhiễm. Thực hiện tốt công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Đã chuyển Bệnh viện y dược học cổ 
truyền tỉnh đến trụ sở mới tại thôn Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng 
Sơn. Thực hiện phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
nhân sự và tài chính theo lộ trình giai đoạn 2018 - 2020 tại các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Sở Y tế. Trong tháng đã khám 124.238 lượt người, điều trị 
nội trú 13.240 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú 11.928 lượt bệnh nhân, không 
có tai biến chuyên môn xảy ra. Đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học và ký 
kết hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chuyển tuyến giữa Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 với ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

Các chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ. Tiếp tục 
thực hiện tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm; trong tháng đã tư vấn việc 
làm, học nghề, chính sách pháp luật cho 1.382 người; tổ chức 5 phiên giao dịch 
việc làm; tuyển sinh đào tạo nghề được 745 người, trong đó nghề nông nghiệp 
635 người, nghề phi nông nghiệp 110 người.  

3. Tài nguyên và môi trường, khoa học công nghệ 
Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các mỏ đất cung cấp xây dựng đường cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn; công tác quản lý hoạt động khai thác, thăm dò khoáng 
sản tiếp tục được tăng cường10. Trong tháng đã cấp 03 giấy phép thăm dò mỏ 
cát, sỏi tại huyện Lộc Bình và huyện Hữu Lũng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho 06 tổ chức, 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 
đình, cá nhân. Lũy kế 10 tháng cấp 168 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
tổ chức, 17.079 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá 
nhân, đạt 170,8% so với kế hoạch. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử 
dụng đất năm 2018 các huyện Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định và thành phố 
Lạng Sơn;  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 
                                           
9 01 huy chương vàng; 01 huy chương đồng giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc năm 2018. 
10 Kiểm tra thực địa: khu vực thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi Phiêng Phảng 1, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình; 
mỏ cát, sỏi tại xã Hòa Thắng và xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng; mỏ cát, sỏi tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng; 
kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực đề nghị khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Thiện 
Thuật, huyện Bình Gia; Kiểm tra việc thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường sau  khai thác tại  xã 
Lâm Ca, huyện Đình Lập; việc đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác trên địa bàn huyện Bắc 
Sơn.  
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đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch 05 huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Lộc Bình. 
Tiếp tục quản lý theo dõi, đôn đốc 38 đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực 
hiện theo tiến độ; hướng dẫn xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 06 tổ chức, cá 
nhân; nghiệm thu dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai kết hợp ứng dụng 
công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi tại một số xã đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn huyện Văn Lãng và Văn Quan. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng 
chống tham nhũng 

Trong tháng, đã thực hiện và kết thúc 34/68 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát 
hiện sai phạm 1.824,3 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.819,7 triệu đồng, đã thu 
hồi số tiền 1.052,6 triệu đồng; các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi 
phạm hành chính trên các lĩnh vực 388,9 triệu đồng. Các cơ quan hành chính đã 
tiếp 169 lượt công dân, tiếp nhận 49 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổng số có 26 đơn 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính (15 đơn tồn từ 
kỳ trước), đã giải quyết được 05 đơn. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải 
pháp phòng ngừa tham nhũng, kết thúc 01/03 cuộc thanh tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thu hồi 189,9 triệu đồng, 
thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 09 trường hợp.  

Lũy kế 10 tháng năm 2018 thực hiện và kết thúc 245/279 cuộc thanh tra, 
kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 5.320,6 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 
4.969,0 triệu đồng, đã thu hồi được 4.201,9 triệu đồng; các tổ chức thanh tra 
chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực với số tiền nộp 
ngân sách nhà nước 2.032 triệu đồng; yêu cầu thu về quỹ, giảm trừ thanh toán, 
quyết toán 351,6 triệu đồng; kết thúc 10/12 cuộc thanh tra việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát hiện sai phạm trong 
quản lý sử dụng ngân sách, 477,7 triệu đồng, đã thu hồi 417,2 triệu đồng; kiến 
nghị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 246 trường hợp. 

5. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn 

định. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho diễn tập phòng thủ huyện Văn 
Lãng và thành phố Lạng Sơn; diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn 
Quan. Các lực lượng vũ trang thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn 
chặn và chủ động xử lý các tình huống, không để phát sinh thành điểm nóng. 
Trong 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 351 vụ vi phạm pháp luật về trật tự 
xã hội (tăng 66 vụ so với cùng kỳ 2017), làm chết 24 người, bị thương 138 
người, thiệt hại 7,9 tỷ đồng; đã điều tra truy xét, làm rõ 361 vụ, 502 đối tượng 
(18 vụ, 24 đối tượng xảy ra từ trước), thu hồi tài sản trị giá khoảng 23,5 tỷ đồng 
(tỷ lệ khám phá án đạt 92,8%, trọng án đạt 100%); bắt truy nã, vận động ra đầu 
thú 92 đối tượng. Bắt 139 vụ, 713 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 2,8 tỷ đồng 
và nhiều tang vật liên quan; khởi tố 67 vụ, 472 bị can, xử lý hành chính 72 vụ, 
241 đối tượng. Bắt 307 vụ buôn bán ma túy, 495 đối tượng (giảm 10 vụ, 47 đối 
tượng so với cùng kỳ), thu giữ trên 149 bánh hêrôin, 4,3 kg và 22.213 viên ma 
túy tổng hợp. Bắt 163 vụ 200 đối tượng, thu hơn 10,5 tấn pháo các loại, đã khởi 
tố 86 vụ, 106 bị can. Tình hình trật tự an toàn giao thông duy trì ổn định, trong 
tháng xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người; tính chung 10 tháng 
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đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm 47 người chết, 30 người 
bị thương (giảm 04 vụ, 08 người chết; tăng 21 người bị thương so với cùng kỳ). 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp 
tác với Quảng Tây (Trung Quốc), trong tháng đã tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh  
thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đã phối hợp với phía Quảng 
Tây, Trung Quốc rà soát, xác nhận lại các cửa khẩu phụ, cặp chợ và đường qua 
lại trình Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc phê chuẩn. 
Ban hành Kế hoạch hành động triển khai công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo. 

6. Công tác cải cách hành chính  
Tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục và nâng cao các chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX), 
năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố năm 2018. Ban hành Kế hoạch triển khai, thực 
hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. Hoàn thành, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đề án thành lập Trung tâm Phục 
vụ hành chính công. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã triển khai cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến (DVCTT) 2.971 thủ tục hành chính, trong đó: 2.376 DVCTT 
mức độ 2; 597 DVCTT mức độ 3 và 46 DVCTT mức độ 4 phục vụ người dân và 
doanh nghiệp. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được các cơ quan, đơn vị 
trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng 
về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động, được các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đồng tình 
ủng hộ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức trách nhiệm nêu 
gương trong thực hiện nhiệm vụ.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2018 
1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 

đã xác định, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch; rà soát các 
nhiệm vụ trọng tâm của năm, xác định các giải pháp cụ thể, tăng cường chỉ đạo, 
điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao 
nhất. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các cấp, 
các ngành, đơn vị trong toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung 
trình kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp cuối năm 2018.  

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án điều chỉnh phạm vi quy 
mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp phân luồng thông quan xuất khẩu, 
điều tiết kịp thời phương tiện vận tải không để ùn ứ, ách tắc phương tiện, hàng 
hòa tại các cửa khẩu; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ. Tăng cường 
công tác quản lý bến, bãi đỗ xe tại khu vực cửa khẩu, nâng cao năng lực phục vụ 
của các bến bãi. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Đường 
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phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả 
Phong (Trung Quốc), đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, đường Bản Nằm - Bình Độ - 
Đào Viên, đường giao thông Khu phi thuế quan giai đoạn 1. Tích cực hỗ trợ nhà 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu trung chuyển hàng 
hóa, khu chế xuất I. 

3. Tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa; chỉ đạo chuẩn bị các 
điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2018, cung ứng kịp thời vật tư, giống cây cây 
trồng; tăng cường phòng, trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống 
đói, rét cho đàn gia súc. Tập trung các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu 
Phi. Đẩy mạnh công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác 
điều tra, kiểm kê rừng. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các 
phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tăng cường kiểm tra an 
toàn hồ, đập; rà soát các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn trong mùa mưa 
bão. Tập trung hoàn thiện Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn; Quy hoạch 
bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 
2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh 
Lạng Sơn. 

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm nông sản địa phương; tích cực triển khai các mô hình phát triển sản xuất 
và đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất có sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá 
trị gắn với tiêu thụ nông sản. Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã phấn đấu đạt chuẩn 
năm 2018, các xã đặc biệt khó khăn chỉ đạo điểm, xã dưới 05 tiêu chí; tổ chức rà 
soát, đánh giá, lập hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; 
lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 phù hợp với thực tế, tập trung 
cho các xã có khả năng đạt chuẩn và 5 xã đặc biệt khó khăn chỉ đạo điểm. 

5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm 
của tỉnh, nhất là các dự án: Cầu Kỳ Cùng; Đường đến trung tâm các xã Xuân 
Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập; Đường 
Lũng Vài - Bản Pẻn; Đường đến Trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định;  
Đường giao thông khu phi thuế quan (giai đoạn 1); Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 
giường); Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA). Đẩy 
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
theo hình thức BOT, dự án Hồ chứa nước Bản Lải. Tập trung xây dựng cá dự án 
thành phần của Đề án xây dựng Khu di tích lịch sử Chi Lăng; Đề án phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho 4 xã An toàn khu và 
Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. Hỗ trợ nhà đầu 
tư chuẩn bị các điều kiện khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp 
treo Mẫu Sơn. 

6. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh; tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác 
xã; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho các sở, ngành, 
UBND các huyện, thành phố; các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-
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2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc 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 2018 và những năm tiếp theo; tăng cường rà soát, kiểm 
tra, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 
sử dụng vốn ngoài ngân sách. Triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn đến năm 2025.  

7. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; rà soát, 
tăng thu đối với các nguồn thu còn đạt thấp, các khoản còn thất thu, các khoản 
nợ, giãn, hoãn thu đã đến thời hạn, khai thác tối đa các khoản thu có tiềm năng. 
Tạo điều kiện, thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn để 
tăng thu ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng quy 
định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm 
chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. 

8. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát các khu đất công trên địa 
bàn tỉnh để đề xuất đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng nguồn thu ngân 
sách nhà nước. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là quản lý khai thác đất, đá, 
cát, sỏi, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép. Xử lý các 
trường hợp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; kiểm tra thực địa việc đóng 
cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và các đối tượng sử 
dụng đất nông, lâm trường. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các nguồn 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

9. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 ở các cấp học; 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ 
cho giáo viên; rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp học; kiểm tra, công nhận 
mới trường học đạt chuẩn quốc gia khi đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng tăng cường công tác giám 
sát dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh và tinh thần thái độ chăm sóc bệnh nhân hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt các 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, 109 năm ngày 
sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2018), kỷ niệm 187 năm 
ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2018). Triển khai đầy đủ, kịp 
thời các chính sách đối với người có công, các chính sách về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, 
hỗ trợ hộ nghèo. Tập trung điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. 
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 

10. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tổ chức diễn tập khu vực phòng 
thủ huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. Tăng cường các biện pháp nghiệp 
vụ đảm bảo an ninh biên giới, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - 
tư tưởng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Chủ động đấu tranh quyết liệt với 
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các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy,... Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các 
biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa cháy nổ.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại; chuẩn bị nội dung và các điều kiện 
để tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 
Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, 
Trung Quốc theo Kế hoạch. Tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, làm việc 
tại Australia. 

11. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công. Hoàn 
thiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp 
xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khối phố. 
Tăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục kiểm tra kỷ 
luật, kỷ cương hành chính năm 2018. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng 
cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là vụ việc phức tạp, 
kéo dài. Tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh. Triển khai Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao./. 
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- Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; 
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