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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP c   Ch nh ph ,  

Chỉ thị số 09/CT-TTg c   Th  tƣớng Ch nh ph  

và tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 
  

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thực hiện Công văn số 9027/BKHĐT-TH ngày 04/12/2019 của Bộ Kế 

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

09/CT-TTg và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2019, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH 

PHỦ VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019, ngay từ đầu năm 2019 UBND tỉnh đã tập 

trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các 

nghị quyết, quyết định của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; bám sát chỉ đạo 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm 

túc, cầu thị, tiếp thu ý kiến kiến nghị, phản biện, giám sát của HĐND tỉnh, Ủy 

ban MTTQVN tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách 

nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.  

UBND tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức chỉ đạo, điều 

hành, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Ban hành nhiều đề án, 

chính sách để tập trung chỉ đạo nhằm tạo đột phá trong phát triển thời gian tới; 

tổ chức các hội nghị chuyên đề để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng 

ngành, lĩnh vực, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức hội nghị 

trực tuyến 3 cấp để truyền đạt những nội dung chỉ đạo của tỉnh đến cơ sở; tăng 

cường đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp; thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, có biện pháp chỉ đạo 

phù hợp, kịp thời. Chủ động đăng ký, làm việc, báo cáo đề xuất với Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện để phát triển kinh 

tế - xã hội và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội và các vước mắc liên quan đến dự án trọng điểm 

của tỉnh như dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Với sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng 



 2 

điểm của UBND tỉnh cùng sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của các cấp, các 

ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh 

tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 

1. Kết quả đạt đƣợc  

1.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế  

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,63% (mục tiêu là 

8,5-9%); trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 2,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 

12,32%, dịch vụ tăng 7,44%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,65%. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp chiếm 

21,17%, công nghiệp - xây dựng 23,33%, dịch vụ 51,08%, thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm 4,42%. GRDP bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng. 

a) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục có 

bước chuyển biến khá tích cực; riêng lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do 

tác động của dịch tả lợn Châu Phi. 

UBND tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác khuyến 

nông, khuyến lâm, giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng 

vật tư nông nghiệp; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; cơ 

cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích một số cây trồng có 

giá trị kinh tế cao, tập trung cho các nhóm sản phẩm chủ lực và đặc sản của địa 

phương gắn với lợi thế của từng vùng sản xuất và nhu cầu của thị trường; tiếp 

tục nhân rộng một số mô hình tổ chức sản xuất mới
1
; phê duyệt Đề án “Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 

đến năm 2030”. Chỉ đạo tổ chức thành công Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ 3, 

Tuần l  quảng bá, kết nối tiêu thụ Na Chi Lăng và nông sản đặc sản Lạng Sơn 

năm 2019 tại Hà Nội; Ngày hội hoa quả tươi huyện Hữu L ng; Ngày hội Quýt 

vàng Bắc Sơn. Năm 2019 có 03 sản phẩm của tỉnh được bình chọn và tôn vinh 

“Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019"
2
. Tổng diện tích gieo 

trồng cây hàng năm ước đạt 97.722,4 ha, đạt 108% kế hoạch; tổng sản lượng 

lương thực 314,9 nghìn tấn, đạt 104,3% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ. 

Tình hình chăn nuôi lợn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, 

gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của tỉnh, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết 

liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đã cơ bản kiểm soát bệnh dịch
3
. Đàn 

trâu, bò và gia cầm nhìn chung phát triển ổn định và không có dịch bệnh lớn xảy 

                                           
1 Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất lúa Bao thai hồng liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, mô hình cây dược liệu 

thâm canh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chủ lực của HTX; mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP) gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với sản phẩm Na tại 02 HTX của huyện Hữu L ng; mô hình đánh giá 

chuyển đổi Hồi sản xuất hữu cơ tại HTX Xứ Lạng, huyện Văn Quan; mô hình nuôi ghép cá Trắm cỏ làm chính 

theo hướng nâng cao giá trị thương phẩm phục vụ liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm.  
2 Gồm: Na Chi Lăng (lần thứ 3 liên tiếp được trao Thương hiệu vàng nông nghiệp VN); Khoai Lang của huyện 

Lộc Bình và rau sạch của thành phố Lạng Sơn. 
3 Tính đến ngày 19/12/2019 dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 11 huyện, thành phố tại 26.997 hộ/1.837 thôn/226 

xã, phường, thị trấn, tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 153.885 con, trọng lượng 8,444 tấn; có 217 xã đã qua 

30 ngày không phát dịch và 121 xã đã công bố hết dịch.  
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ra
4
. Diện tích rừng trồng mới ước đạt 10.000 ha

5
, đạt 111,1% kế hoạch, bằng 

92,6% cùng kỳ; diện tích rừng được chăm sóc 11.800 ha, đạt 100% kế hoạch; tỷ 

lệ che phủ rừng ước đạt 62,8%. Xảy ra 04 vụ cháy rừng, với diện tích rừng bị 

cháy 10,83 ha (giảm 4 vụ, 27,29 ha so với cùng kỳ). Chủ động triển khai các 

phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, thường xuyên theo dõi thời 

tiết, mưa l , kiểm tra an toàn hồ đập để kịp thời có phương án ứng phó.  

Tổ chức thực hiện toàn diện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, ưu tiên đẩy mạnh thực hiện tại các xã phấn đấu về đích năm 2019 và 

xã đặc biệt khó khăn tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm. Tập trung thực hiện 03 dự án 

phát triển sản xuất tổng thể
6
, 20 dự án nhân rộng mô hình phát triển sản xuất và 

76 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được lựa chọn, phê duyệt. Tổ chức thành 

công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010 - 2020; hoàn thiện các quy định, kế 

hoạch để thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới
7
. Dự kiến 

hết năm 2019 có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 

chuẩn toàn tỉnh lên 61 xã, đạt 29,5%; bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh đạt 11,5 

tiêu chí.  

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu. 

Đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng một số công trình, dự án quan trọng 

như: Đường xuất nhập khẩu Tân Thanh (Việt Nam) đấu nối với Khu Khả phong 

(Trung Quốc); Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi; 

đẩy nhanh tiến độ các dự án: Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, Đường giao thông 

Khu phi thuế quan (giai đoạn I); triển khai thực hiện các công việc đấu nối 

đường bộ tại cặp cửa khẩu Pò Nhùng (Việt Nam) - Dầu Ái (Trung Quốc), nâng 

cấp cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan (Trung 

Quốc),... Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án Hạ tầng khu chế xuất 1, Khu 

trung chuyển hàng hóa (giai đoạn 1). Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn.  

Các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động gặp gỡ, vận động các doanh 

nghiệp tham gia kinh doanh, xuất nhập khẩu qua địa bàn, chủ động phối hợp 

thực hiện các giải pháp tăng thời gian thông quan, phân luồng, phân tuyến để 

                                           
4 Tổng đàn trâu, bò ước khoảng 123,9 nghìn con, giảm 17,3% so với cùng kỳ; đàn gia cầm khoảng 4,6 triệu con, 

tăng 11,3% so với cùng kỳ. 

5 Trồng rừng tập trung 6.200 ha, đạt 103,3% kế hoạch, trồng cây phân tán 3.800 ha, đạt 126,7% kế hoạch. 
6 Dự án đầu tư sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Cao Lộc và thành phố đã hoàn thành, 

bàn giao đưa vào sử dụng và đang hỗ trợ cho các hộ dân sản xuất; Dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản ở xã Tô Hiệu 

- Bình Gia đã hoàn chỉnh xong mặt bằng và xây dựng hạng mục đường giao thông vào khu trang trại. 
7 UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí và quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-

2020; Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ 

trợ thôn, bản ấp thuộc các xã ĐBKK giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 

của Thủ tướng Chính phủ;...  
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giải tỏa nhanh ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu; quản lý tốt khu 

vực cửa khẩu, đường biên mốc giới, bảo đảm an ninh trật tự; xử lý nghiêm hoạt 

động bến bãi, bốc xếp, thu phí tại khu vực cửa khẩu không đúng quy định. Tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2019 ước đạt 4.750 triệu USD, đạt 

90,8% kế hoạch, giảm 2,2% so với cùng kỳ, trong đó: Xuất khẩu đạt 2.550 triệu 

USD, đạt 81% kế hoạch, giảm 13,7%; nhập khẩu đạt 2.200 triệu USD, đạt 

105,8% kế hoạch, tăng 15,8%. Hàng xuất khẩu địa phương ước đạt 137,5 triệu 

USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ.  

c) Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được chỉ đạo quyết liệt, tập trung 

cho các dự án trọng điểm, dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu và các dự án có khả 

năng hoàn thành trong năm 2019, dự án có khối lượng công việc giải phóng mặt 

bằng tái định cư lớn, công trình xây dựng nông thôn mới,… chỉ đạo kịp thời xử 

lý những khó khăn, vướng mắc về vốn, về công tác giải phóng mặt bằng, nhất là 

đối với một số dự án lớn, dự án đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc, 

phức tạp, kéo dài; ban hành một số văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, thực hiện điều chỉnh, điều hòa vốn. Đã 

thành lập Quỹ phát triển đất để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã giao là 2.889,9 tỷ đồng, bằng 89,4% kế 

hoạch năm 2018, giao vượt so với Trung ương giao là 622,5 tỷ đồng
8
. Giá trị 

khối lượng thực hiện các nguồn vốn ước đạt 3.184,7 tỷ đồng, đạt 110,2% kế 

hoạch, trong đó: Giá trị khối lượng thực hiện vốn ngân sách tỉnh là 1.811 tỷ 

đồng, đạt 112% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương là 1.373,6 tỷ đồng, đạt 

107,9% kế hoạch. Giải ngân thanh toán các nguồn vốn ước thực hiện 2.808,6 tỷ 

đồng, đạt 97,2% kế hoạch
9
. Đã cơ bản hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 

một số công trình, hạng mục công trình lớn: Bệnh viện đa khoa tỉnh 700 giường 

giai đoạn 1; đoạn Bắc Giang - Chi Lăng dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 

Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định; Đường Bản Nằm - Bình 

Độ Đào Viên; Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc 

Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập),... và các công trình thuộc nguồn vốn 

đầu tư phân cấp cho huyện quản lý. Chủ động làm việc, đề xuất với Thủ tướng 

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương giải quyết khó khăn, vướng mắc của tỉnh, 

đặc biệt là vốn tín dụng của dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn 

Chi Lăng - Hữu Nghị); đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Hồ chứa nước 

Bản Lải; 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). Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn
10
, nâng tỷ lệ cứng hóa 

đường ô tô đến trung tâm xã lên 79%; hiện có 93% người dân nông thôn được 

                                           
8 Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh là 1.643,9 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương (NSTW) thực hiện các chương 

trình là 1.272,5 tỷ đồng,  

9 Ttrong đó: đa số các nguồn vốn giải ngân đạt 100% kế hoạch; có một số nguồn giải ngân không đạt kế hoạch 

như: vốn ODA 374,3 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 645,0 tỷ đồng, bằng 

97,2% kế hoạch 
10

 Mở mới đường giao thông nông thôn được 40,5km; sửa chữa mặt đường xã, trục thôn, đường ngõ xóm 3.450 

km; phát quang tầm nhìn được 2.860.000m2, xây dựng mới mặt đường BTXM 375 km; số xi măng sử dụng 

39.100 tấn; số công huy động 281.500 công; nhân dân đóng góp bằng tiền 51.500 triệu đồng; khai thác cát, đá, 

sỏi 36.180 m3, nhân dân hiến đất 55.200 m2... 
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sử dụng nước hợp vệ sinh; 99,4% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch.  

d) Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch 

Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 

2019 ước tăng 10,46% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 

4,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,2%; sản xuất và phân phối điện 

tăng 13,8%; cung cấp nước, xử lý nước thải tăng 8,3%. Các sản phẩm chủ yếu 

đều đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, trong đó, một số sản phẩm tăng khá 

như: Điện sản xuất, điện thương phẩm, than, xi măng, Clinke, gạch, gỗ và các 

sản phẩm từ gỗ rừng trồng, nước máy, bột đá mài
11

,... Thương mại nội địa tiếp 

tục phát triển, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng; nguồn cung hàng hóa 

dồi dào, chất lượng được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân. 

Công tác bình ổn thị trường hàng hoá thực hiện có hiệu quả, giá cả ổn định. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 20.240 tỷ đồng, 

tăng 10,5% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2019 tăng 

3,42%. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu, công tác kiểm tra, kiểm soát phương 

tiện được tăng cường, giao thông luôn thông suốt
12
. Bưu chính, vi n thông, công 

nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, mở rộng
13

. Hoạt động ngân hàng 

phát triển ổn định, an toàn, mặt bằng lãi suất ổn định; cơ cấu tín dụng tiếp tục 

theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, dự án phát triển 

kinh tế của địa phương
14

. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, tổng lượng khách 

trong năm ước đạt 2.952 nghìn lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ; doanh thu 

đạt khoảng 1.226 tỷ đồng, tăng 25,1%. Đã tổ chức khai trương hệ thống “Cổng 

thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động”; công 

nhận Ga quốc tế Đồng Đăng là điểm du lịch; triển khai lập Quy hoạch chung 

xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040; xây dựng Đề án phát 

triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức 

thành công Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - 

Lạng Sơn 2019.  

đ) Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt doanh 

nghiệp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 và Hội nghị đối thoại giữa chính quyền tỉnh Lạng 

Sơn với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019; phê duyệt, triển khai thực hiện Đề 

                                           
11 Cụ thể: Điện sản xuất 966 triệu Kw, tăng 10,30%; điện thương phẩm 764 triệu Kw, tăng 9,32%; than sạch 587 

nghìn tấn, tăng 6,47%; xi măng 1.445 nghìn tấn, tăng 8,0%; Clinke 1.324 nghìn tấn, tăng 12,61%; gạch các loại 

222 triệu viên, tăng 12,12%; bột đá mài 8.193 tấn, tăng 7,69%; ván bóc và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng 113 

nghìn m3, tăng 14,17%,... 
12 Ước năm 2019: Vận chuyển 9,3 triệu lượt hành khách; 6,0 triệu tấn hàng hóa; lượng luân chuyển hành khách 

463 triệu HK.Km và lượng luân chuyển hàng hóa đạt 450 triệu T.Km. 
13 Toàn tỉnh hiện có 41 bưu cục, 136 điểm Bưu điện văn hoá xã, 59 thùng thư công cộng độc lập; 100% xã có 

điểm phục vụ bưu chính; tổng số xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày phát hành là 214/226 xã, đạt 94,6%;  

2.524 trạm thu/phát sóng. 
14 Tổng huy động vốn ước đến 31/12/2019 đạt 28.770 tỷ đồng, tăng 12% so với 31/12/2018; tổng dư nợ ước đạt 

29.886 tỷ đồng, tăng 9,3% so với 31/12/2018; nợ xấu <3%. 
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án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. Thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế 4 tại chỗ; rút ngắn thời 

gian trong việc đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

Từ đầu năm đến 30/11/2019, có 360 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 70% kế 

hoạch, giảm 1,6% so với cùng kỳ)
15

, với tổng số vốn đăng ký là 3.399 tỷ đồng; tỷ 

trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 

gần 10 tỷ đồng, tăng 15%; ước cả năm 2019 có khoảng 390 doanh nghiệp đăng 

ký thành lập mới, đạt 78% kế hoạch. Thành lập mới 32 hợp tác xã, giải thể 07 

hợp tác xã, nâng tổng số lên 245 hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ là 321 tỷ đồng. 

Quyết định chủ trương, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho 29 dự án vốn trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký 8.112 tỷ 

đồng; điều chỉnh 34 dự án
16
, tổng vốn điều chỉnh tăng 765,6 tỷ đồng; chấm dứt, 

thu hồi chứng nhận đăng ký đầu tư 9 dự án.  

Đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

với sự tham dự của trên 550 đại biểu, gồm: Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa 

phương, ngoại giao, các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước. Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu 

tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản 

ghi nhớ đầu tư, Biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 102 dự án với tổng vốn đăng 

ký trên 105.000 tỷ đồng; đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư và khảo 

sát đề xuất, đăng ký đầu tư tại tỉnh; sau hội nghị đã có một số nhà đầu tư trong và 

nước ngoài đến tham quan, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư và nhận được sự hỗ trợ 

tích cực của các cơ quan. Hội nghị nhận tài trợ an sinh xã hội và hỗ trợ tổ chức 

Hội nghị trên 14 tỷ đồng; đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông trao Biên bản 

ghi nhớ cho UBND tỉnh Lạng Sơn về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 

trên địa bàn tỉnh.  

 e) Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được chỉ đạo quyết 

liệt. Ban Chỉ đạo thu ngân sách các cấp tiếp tục hoạt động hiệu quả; tăng cường 

thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu. Tổng thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn dự ước 6.383,1 tỷ đồng, đạt 117,1% dự toán, tăng 16,3% 

so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 2.951 tỷ đồng, đạt 111,3% dự toán, tăng 

10,2%
17
; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.400 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán, 

tăng 21,4%; các khoản huy động đóng góp 32,1 tỷ đồng. Thực hiện chi ngân 

sách bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi hợp lý, tiết 

                                           
15 Đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 254 doanh nghiệp; 124 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng 

hoạt động và có 102 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến ngày 31/11/2019 toàn tỉnh có 3.027 doanh nghiệp 

với số vốn đăng ký 25.470 tỷ đồng; trong đó: có 161 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động và 289 doanh 

nghiệp trong tình trạng bị khóa (do bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc đang trong thời gian chờ giải thể) và có 668 

chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.  
16 Trong đó: 03 dự án có vốn nước ngoài và 31 dự án vốn trong nước 
17Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 110,5%, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 106,2%, 

thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 100%, lệ phí trước bạ đạt 116,7%, thuế thu nhập cá nhân đạt 112,5%, thu 

tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 184,2%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 103,4%, thu khác ngân sách đạt 

125%, thu xổ số kiến thiết đạt 127,3%. Có 03 khoản thu không đạt dự toán, gồm: Thu từ doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài đạt 44,4%, thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 87,7%, thu phí lệ phí đạt 93%. 
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kiệm, hiệu quả. Tổng chi ngân sách địa phương 11.971,2 tỷ đồng, đạt 108,9% dự 

toán, tăng 1,6%; trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 8.618,8 tỷ đồng, đạt 

98,4% dự toán, tăng 6,7%
18
; chi các chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ 

khác 2.103 tỷ đồng, đạt 94,3% dự toán, giảm 4,4%; chi chuyển nguồn 1.249,4 tỷ 

đồng. 

1.2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội  

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao
19
, kết quả cuộc thi học sinh 

giỏi quốc gia có 15 học sinh đạt giải
20
; công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 

2019 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế với trên 90,3% học sinh đỗ tốt 

nghiệp. Công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt 

chuẩn lên 209 trường. Cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục được đầu tư bổ 

sung, hoàn thiện; hệ thống mạng lưới trường, lớp từng bước được rà soát, sắp 

xếp lại hợp lý và hiệu quả hơn, đã sáp nhập 18 cặp trường; hoàn thành và bàn 

giao đưa vào sử dụng 86/89 điểm trường với 299/308 phòng học thuộc Chương 

trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020; hoàn 

thành và bàn giao đưa vào sử dụng 13 hạng mục, công trình của các trường mầm 

non chưa có cơ sở vật chất riêng, xây mới 193 công trình, cải tạo, sửa chữa 110 

công trình nhà vệ sinh tại các trường, điểm trường mầm non và phổ thông. Phê 

duyệt Đề án thí điểm triển khai giáo dục STEM ở một số trường phổ thông trên 

địa bàn tỉnh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.  

Công tác khám chữa bệnh được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chăm 

sóc sức khoẻ nhân dân. Các bệnh viện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chuyên 

môn và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, quan tâm triển khai thực 

hiện các kỹ thuật theo phân tuyến và nhiều kỹ thuật vượt tuyến; tiếp tục nâng 

cao chất lượng khám và điều trị ở tuyến xã. Công tác y tế dự phòng được quan 

tâm thực hiện, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn, không phát 

sinh bệnh dịch mới, không có tử vong do mắc bệnh truyền nhi m. Duy trì tiêm 

chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi đủ 8 loại vắc xin, tại tất cả các xã, phường 

và thị trấn. Tăng cường các giải pháp phấn đấu đạt mức sinh thay thế, giảm tỷ số 

giới tính khi sinh. Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm được tăng cường
21
. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh 

viện đa khoa tỉnh theo hướng tự chủ toàn bộ và triển khai thực hiện hiệu quả Đề 

án tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Sở Y tế
22
. Đã đưa 

Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) vào hoạt động cơ bản ổn định. Năm 2019, 

                                           
18 Chi đầu tư đầu tư phát triển là 1.434,9 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 5,2%; chi thường xuyên 7.018,4 tỷ 

đồng, đạt 98% dự toán, tăng 4,5%. 
19 Số học sinh bậc tiểu học đạt hoàn thành trở lên ở đạt tỉ lệ cao (môn Tiếng Việt: 99,3%, Toán: 99,5%); khối 

THCS: Học lực Giỏi 20,4% (giảm 0,1%); Khá 45,9% (tăng 0,9%); TB 33,1% (giảm 0,7%); Yếu 0,7%; khối 

THPT: Học lực Giỏi 11,1% (tăng 0,5%); Khá 52,0% (tăng 1,1%); TB 35,2% (giảm 1,7%); Yếu 1,1% (giảm 0,1%).  
20 Trong đó: 01 giải nhì, 05 giải ba, 09 khuyến khích; có 01 học sinh được tham dự vòng loại Olympic Quốc tế. 
21 Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra là 4.841 cơ sở; tổng số cơ sở vi phạm  là 781 cơ sở; tổng số cơ sở vi phạm 

bị xử phạt VPHC có 354 cơ sở; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 407.945.000 đồng.  
22 Năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện tự chủ 100% kinh phí chi hoạt động thường xuyên; còn lại 13 

bệnh viện đi vào thực hiện tự chủ về tài chính theo lộ trình được UBND tỉnh phê duyệt, đến hết tháng 11/2019 

các đơn vị  đã thực hiện đạt khoảng 80 đến 90% so với mục tiêu đề án. 
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có 63,7% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
23
; có 10,8 bác sĩ và 30,3 

giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,9%. 

Hoạt động văn hóa năm 2019 tập trung chào mừng các ngày l  lớn, các sự 

kiện lớn của đất nước, của tỉnh; nhiều sự kiện được tổ chức trang trọng, an toàn, 

tiết kiệm và hiệu quả, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo quần chúng 

nhân dân, như: L  hội hoa Đào Xứ Lạng, L  hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 

Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, Chương trình du lịch “Qua 

những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI,... Công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa được chú trọng
24
, hoạt động l  hội được quản lý tốt, đảm bảo an 

ninh, trật tự, phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương. Hoạt động thể 

dục, thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn 

với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thể 

thao thành tích cao được quan tâm. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 

được thực hiện tích cực; toàn tỉnh có 98,1% thôn, khối phố có nhà văn hóa, 76% 

số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 54% thôn, bản, khối phố đạt tiêu chuẩn 

văn hóa, 75,2% xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập thể thao. Công tác thông 

tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh 

được phản ánh đầy đủ, kịp thời. 

Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan 

tâm thực hiện. Đã tổ chức 62 phiên giao dịch việc làm; giải quyết việc làm mới 

cho 15.800 lao động, đạt 113% kế hoạch. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề 

tiếp tục được quan tâm, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học phổ 

thông, tổ chức dạy nghề cho 13.109 người
25
, dự ước tỷ lệ lao động qua đào tạo 

năm 2019 đạt 52,5%, tăng 2,5% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 ước 

giảm 4,94% so với năm 2018 (toàn tỉnh còn 10,89% hộ nghèo), tỷ lệ hộ cận 

nghèo giảm 0,74% (toàn tỉnh còn 10,27% hộ cận nghèo). Tổng kinh phí dành 

các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… trên 31,2 tỷ đồng; chi trả trợ cấp hằng 

tháng cho 47.055 lượt người có công, với kinh phí 83,3 tỷ đồng; phân bổ 

407.715kg gạo hỗ trợ thiếu đói giáp hạt cho các hộ gia đình. Dân số tham gia 

BHYT ước đạt 97,9%, tăng 3,76% so với cùng kỳ; tổng số thu BHXH, BHYT 

ước đạt 1.517,2 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tổng số chi 2.317,3 tỷ đồng. 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 

                                           
23 Trong đó huyện Đình Lập là đơn vị đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã và thị trấn đạt BTCQGYTX. 
24 Triển khai thực hiện Đề án tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn 

Lãng; lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với khu di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng; 

lập hồ sơ xếp hạng cấp quốc gia đối với di tích Lân Áng và làng Minh Đán, huyện Bắc Sơn; xây dựng Đề án bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035; phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; tổ chức L  trao tặng danh hiệu 

Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn... 
25 Trong đó: Cao đẳng 650 người; Trung cấp 4.500 người; Sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 7.959 người;  

Lao động do các doanh nghiệp tuyển dụng và đào tạo là 1.830 người. 
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phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo. Đã tổ chức thành công Đại hội đại 

biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019. 

1.3. Lĩnh vực tài nguyên - môi trƣờng, kho  học - công nghệ 

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. 

Tích cực giải quyết các hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
26

. Quan tâm tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án
27

; 

tổ chức các kỳ họp chuyên đề hằng tháng để xử lý các vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết tranh chấp đất có nguồn gốc từ nông 

lâm trường; hoàn thành bàn giao hồ sơ, tài liệu và tổ chức bàn giao đất tại thực 

địa phần quỹ đất các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương tổng số 42/49 

xã để lập phương án sử dụng đất; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

của 165 xã đưa vào vận hành, khai thác sử dụng. Thực hiện cấp giấy phép khai 

thác khoáng sản và nước theo quy định
28
. Phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án 

xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến 

đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035. Triển khai xây 

dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; ban hành 

Kế hoạch đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để 

quản lý trên địa bàn tỉnh; tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên 

địa bàn tỉnh. Công tác xử lý vi phạm về đất đai, tài nguyên được thực hiện quyết 

liệt, một số trường hợp đã chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý nghiêm 

theo quy định. 

Tiếp tục triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản 

xuất và đời sống; tổ chức quản lý, theo dõi 44 đề tài dự án; đề xuất đặt hàng với 

Bộ Khoa học và Công nghệ 8 nhiệm vụ cấp quốc gia tập trung chủ yếu vào các 

sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tư vấn, hướng dẫn cho 20 tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu xác lập và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ; đã có 08 sản phẩm được cấp văn 

bằng bảo hộ
29
. Tăng cường công tác quản lý các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng, quản lý công nghệ và an toàn bức xạ,… Hoàn thiện và đưa vào hoạt 

động Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019; cuộc thi "Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn" năm 2019; cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ V năm 2019; lựa chọn mô hình, sản phẩm tham dự cuộc thi sáng tạo thanh 

thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.  

                                           
26 Cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất ước thực hiện được 21.539 Giấy, đạt 430,78% kế hoạch; trong đó cấp cho 

tổ chức được 179 Giấy, cấp cho hộ gia đình cá nhân được 21.360 Giấy 
27 Đã ban hành 38 văn bản giải quyết các vướng mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất, ban hành 26 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 
28 Cấp 25 giấy phép hoạt động đối với lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản 04 

điểm mỏ; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6.060 triệu đồng; phê  duyệt  tiền  cấp  quyền khai thác 

nước 2.820 triệu đồng. 
29 Gồm: 07 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm: Chanh rừng của vùng núi Mẫu Sơn; Rau Bò 

khai Chi Lăng; Ngựa bạch Hữu Kiên Chi Lăng; Cao khô Chợ Bãi Văn Quan; Măng Bát Độ Hữu L ng; Rượu 

Hữu L , Văn Quan; Rượu Hội Hoan, Văn Lãng; 01 văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Rau 

thành phố Lạng Sơn. 
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1.4. Công tác th nh tr , kiểm tr ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

chống th m nhũng; chống buôn lậu, gi n lận thƣơng mại 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực 

hiện; đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài. Đã tổ chức triển 

khai thực hiện 334 cuộc thanh tra, kiểm tra
30

 (tăng 17 cuộc), tập trung các lĩnh 

vực như: Tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; giáo 

dục, y tế,...; đã kết thúc 278 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 17.516 

triệu đồng, kiến nghị thu hồi 14.066 triệu đồng; đã thu hồi 9.992 triệu đồng, yêu 

cầu thu về quỹ, trả lại các cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán trên 3,4 tỷ 

đồng
31
. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.213 lượt công dân, tăng 4,2% so 

với cùng kỳ, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, giải phóng mặt bằng; thực hiện các chính sách xã hội; 3.254 lượt 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng  20,1% so với cùng kỳ, trong đó 

144 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các 

cấp, tăng 11,6%, đã giải quyết được 134 đơn, đạt 93,1%. Đã giải quyết dứt điểm 

05 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, trong đó có 02 vụ 

việc phức tạp, kéo dài trên 20 năm
32

. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống 

tham nh ng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được tăng 

cường, các ngành chức năng phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn 

ngay từ biên giới và trong nội địa, xử lý nghiêm vi phạm. Đến hết tháng 11 năm 

2019, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 5.844 vụ buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 1,37% so với cùng kỳ; xử phạt vi phạm hành 

chính 4.242 vụ, tăng 13,82% so với cùng kỳ; tổng số tiền xử lý vi phạm hành 

chính 120 tỷ đồng, tăng 17,06% so với cùng kỳ; đã khởi tố 345 vụ, 497 đối tượng. 

 1.5. Quốc phòng -  n ninh, đối ngoại 

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên 

giới quốc gia được giữ vững. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, 

hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, 

huấn luyện chiến sĩ mới. Hoàn thành xuất sắc di n tập ứng phó sự cố, thiên tai 

hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019, di n tập Khu vực 

phòng thủ tỉnh, di n tập khu vực phòng thủ huyện Văn Quan và Đình Lập; di n 

tập chiến đấu phòng thủ cho 57 xã, phường, thị trấn; hoàn thành xây dựng Đề án 

xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 

đến năm 2030; tổ chức triển khai thực hiện Đề án điều động Công an chính quy 

đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn tuyệt 

                                           
30 Gồm: Thanh tra kinh tế - xã hội 306 cuộc; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra 13 

cuộc; thanh tra phòng, chống tham nh ng 15 cuộc.  
31 Các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, y dược tư nhân, tài nguyên và môi trường, xây dựng… đối với 954 tổ chức, 

cá nhân với số tiền xử phạt là 2.851 triệu đồng, đã nộp ngân sách 2.474 triệu đồng. 
32 Vụ việc của bà Hoàng Thị Phượng, trú tại số 08, phố Cốc Lùng, Khu 2, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, 

phát sinh từ năm 1995; vụ việc bà Võ Thị Thu Hà, trú tại khu 2, thị trấn Thất Khê, Tràng Định, phát sinh từ năm 2000. 
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đối trong việc đón, ti n Đoàn công tác của Chủ tịch Triều Tiên sang dự Hội nghị 

thượng định Mỹ - Triều và thăm chính thức Việt Nam, cùng các sự kiện chính trị 

lớn của tỉnh năm 2019. An ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an 

ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã 

hội tiếp tục được kiềm chế giảm so với năm 2018, tỷ lệ điều tra khám phá án 

duy trì ở mức cao (án chung đạt 88,58%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 

đạt 100%)
33

; công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy đạt kết quả cao, đã 

phá thành công một số đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy 

lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt phá các điểm bán lẻ, sử dụng trái 

phép chất ma túy
34
. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, môi 

trường được triện khai quyết liệt, không để hình thành tụ điểm phức tạp; công 

tác đấu trang, phòng chống các hành vi sai phạm về pháo đạt kết quả cao, đã bắt 

giữ nhiều vụ với số lượng lớn
35
; trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định

36
.  

Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là củng cố, 

tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện với Quảng Tây (Trung Quốc). 

Tổ chức thành công Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 giữa Bí thư Tỉnh ủy 04 

tỉnh biên giới của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội 

nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 10. Chủ động xúc tiến mở rộng quan hệ 

hợp tác với các đối tác tiềm năng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Australia,… 

Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu 

nghị, hợp tác và phát triển. 

1.6. Công tác cải cách hành ch nh; tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành 

chính 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Các cấp, 

các ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Ban hành quyết định công bố kết quả 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ 

thống hóa 2014 - 2018; danh mục 67 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần; ban hành 24 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh; ban hành 19 quyết định công bố 397 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

                                           
33

 Toàn tỉnh xảy ra 315 vụ tội phạm hình sự (giảm 31 vụ so với cùng kỳ), hậu quả làm chết 09 người, bị thương 

135 người, thiệt hại tài sản khoảng 7,6 tỷ đồng; đã điều tra, làm rõ 343 vụ 459 đối tượng (66 vụ xảy ra từ kỳ 

trước), trong đó triệt phá 47 nhóm tội phạm, bắt 138 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 86 đối tượng; bắt 133 vụ, 

716 đối tượng đánh bạc (giảm 18 vụ so với cùng kỳ), thu trên 2,2 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan, đã khởi tố 

61 vụ, 417 bị can. 
34

 Phát hiện, bắt giữ 323 vụ, 583 đối tượng, tăng 06 vụ so với cùng kỳ; thu trên 122,8kg heroin, 4,9kg và 19.467 

viên ma túy tổng hợp.  
35 Phát hiện, bắt 180 vụ, 241 đối tượng, thu 23,25 tấn pháo (tăng 13 vụ so với cùng kỳ); khởi tố 123 vụ, 153 bị 

can; xử lý hành chính 57 vụ, 88 đối tượng. 
36

 Từ 15/12/2018 đến 14/11/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (tăng 02 vụ = 4,5%), làm chết 

49 người (tăng 06 người = 14%), bị thương 22 người (giảm 02 người = 8,3%). 
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giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh
37
; cắt giảm thời hạn giải 

quyết đối với 313 thủ tục hành chính
38

. 

 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), 

Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index), năng lực 

cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh
39
. Phê duyệt và triển khai Đề án xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; triển khai chuyển đổi Hệ 

thống Văn phòng điện tử eOffice sang Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

VNPT-iOffice tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; phát huy tốt hệ 

thống họp trực tuyến 3 cấp, phát triển và duy trì tốt hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến
40
. Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động ổn định

41
, 

bước đầu được nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ và đánh giá cao. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 818/NQ-

UBTVQH14 ngày 21/11/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

thuộc tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ 

máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Đề án tinh giản 

biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ng  cán bộ, công chức cấp xã và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố; trình Trung ương 

thẩm định, quyết định sắp xếp lại 51 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị 

hành chính cấp xã (giảm 26 đơn vị); trình HĐND tỉnh nhập 341 thôn, tổ dân phố 

thành 165 thôn, tổ dân phố, giảm 176 thôn, tổ dân phố, sau khi sáp nhập trên địa 

bàn tỉnh còn 1.850 thôn, tổ dân phố (1.703 thôn, 147 tổ dân phố); giải thể Trung 

tâm Tin học - Ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; giải thể Trường 

Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ 

chức thành công kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch 

chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018; triển khai Kế hoạch tuyển dụng 

công chức năm 2019. Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, các phong 

trào thi đua được các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, với 

nội dung đa dạng, hình thức phong phú
42

. 

                                           
37 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 19 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, với tổng số 397 TTHC; Trong đó: cấp tỉnh có 335 TTHC; 

cấp huyện có 53 TTHC; cấp xã có 08 TTHC. 
38 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 14 Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 313/1.561 

TTHC của 14 ngành, trong đó: cấp tỉnh có  274/1.296 TTHC; cấp huyện có 25/210 TTHC; cấp xã có 14/55 

TTHC; với tổng số thời gian tiết kiệm 1.550,5/4.975 ngày đạt tỷ lệ cắt giảm 31,2%. 
39 Năm 2018: Chỉ số PCI đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc; chỉ số PAPI đạt 47,05 điểm, Lạng Sơn và 

Bến Tre là 02 tỉnh có điểm cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAR INDEX 77,25 điểm, xếp 26/63 tỉnh, 

thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2017; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn đạt 75,70%; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

(chỉ số ICT - Index) năm 2019, tỉnh Lạng Sơn xếp hạng 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2018. 
40 Đã thực hiện 59 cuộc họp trực tuyến các cấp trên Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh. Trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh hiện đang triển khai cung cấp 1.859 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: 749 dịch 

vụ mức độ 2, 529 dịch vụ mức độ 3 và 581 dịch vụ mức độ 4; hoàn thành triển khai DVCTT được 30% số thủ 

tục hành chính mức độ 3,4 ở cấp xã. 
41 Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công l y kế từ đầu năm đến ngày 31/10/2019 là 

13.276 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 12.844 hồ sơ, trước hạn và đúng hạn là 12.720 hồ sơ (đạt 99,03%), 

còn 432 hồ sơ đang giải quyết.  
42 Đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 64 tập thể, cá nhân (gồm: 15 Huân 

chương Lao động, 1 Huân chương kháng chiến, 1 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 3 Nghệ nhân nhân dân, 12 Nghệ 
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Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được các cơ quan, đơn vị 

trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp 

ngày càng được cải thiện, 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. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức 

trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, tích cực thực hiện 

các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
43

. Từ ngày 

01/01/2019 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Lạng 

Sơn 80 nhiệm vụ đến nay đã hoàn thành 65 nhiệm vụ, còn 15 nhiệm vụ chưa 

hoàn thành, đang tổ chức triển khai thực hiện, chủ yếu là nhiệm vụ có tính chất 

lâu dài, không giao thời hạn hoặc chưa đến thời hạn báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các sở, ban, ngành, cấp huyện nghiên cứu, đề xuất thực hiện. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 còn 

một số khó khăn, hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực sau:  

- Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp bước đầu đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; 

xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn ít, ứng dụng tiến bộ 

khoa học - kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều. Dịch tả lợn Châu Phi di n ra trên 

diện rộng, công tác phòng chống dịch chưa thực sự hiệu quả, ý thức người dân 

chưa được nâng cao, gây thiệt hại lớn. Số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình 

quân một xã trên địa bàn tỉnh còn thấp hơn so với khu vực và cả nước. Công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng 

đến tiến độ thi công dự án. Việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của thanh tra, 

kiểm toán còn chậm.  

- Kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, do phía Trung  Quốc tiếp  

tục  siết  chặt tiêu chuẩn quản lý chất lượng và nguồn gốc hàng hóa là nông sản, 

hoa quả, trái cây nhập khẩu; vẫn còn tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực cửa 

khẩu vào một số thời điểm. Công tác quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực cửa 

khẩu còn hạn chế, tình trạng xây dựng công trình trái phép, sử dụng đất sai mục 

đích, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn di n ra.  

- Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã còn chậm. Mặc dù đã có nhiều nhà 

đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh nhưng số 

lượng dự án đăng ký đầu tư còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh. Cùng với đó, do điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn hạn 

chế nên hoạt động xúc tiến đầu tư chưa được triển khai liên tục, tạo tính đột phá. 

Công tác bối thường, giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất một số dự án 

còn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai lẫn tình hình thu hút đầu tư của 

                                                                                                                                    
nhân ưu tú, 1 Nghệ sĩ nhân dân, 13 Cờ thi đua của Chính phủ, 25 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ); Chủ 

tịch UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, khen thưởng cho 1.997 tập thể, cá nhân. 
43 Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/11/2019, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng số 3.472 nhiệm vụ: Đã hoàn thành 3.321 nhiệm vụ (đạt 

95,6%), trong đó: 3.242 nhiệm vụ đúng hạn (chiếm 90,6%), 314 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 9,4%); còn 151 nhiệm 

vụ chưa hoàn thành (chiếm 4,4%), trong đó: 126 nhiệm vụ còn thời hạn, 25 nhiệm vụ quá thời hạn.   
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tỉnh.  

- Chất lượng giáo dục chưa đồng đều, các địa bàn vùng sâu, vùng đặc biệt 

khó khăn chất lượng còn thấp. Còn tình trạng đội ng  giáo viên thừa, thiếu cục bộ 

ở các cấp học. Cơ sở vật chất trường lớp học tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng 

chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ số phòng học kiên cố/lớp còn thấp. Công tác tiêm 

chủng mở rộng đến nay vẫn đạt tỷ lệ thấp, do phụ thuộc vào nguồn vắc xin của 

trung ương. Công tác quản lý, phát huy giá trị di tích, danh thắng chưa hiệu quả. 

Chưa khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh cho phát triển du lịch. 

Kết quả giảm nghèo một số nơi chưa thật sự vững chắc; đời sống của một bộ 

phận Nhân dân ở nông thôn, vùng cao, biên giới còn khó khăn. 

- Công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất đai, 

bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ ở một số nơi, tình trạng vi phạm pháp luật về 

đất đai, khai thác khoáng sản, ô nhi m môi trường vẫn còn xảy ra; chỉ đạo, điều 

hành giải phóng mặt bằng một số dự án chưa sát sao, quyết liệt. Công tác nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. 

- Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả 

và tai nạn giao thông còn di n biến phức tạp. Phạm pháp hình sự giảm nhưng 

một số loại tội phạm khác có chiều hướng gia tăng, như: tội phạm có yếu tố 

nước ngoài, công nghệ cao, tín dụng đen; tội phạm ma túy vẫn diến biến phức 

tạp, khó lường.  

- Công tác phối hợp giải quyết một số công việc giữa các sở, ngành, 

UBND cấp huyện tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn một số việc chưa thật sự 

hiệu quả; trong chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo sở, ngành, UBND cấp 

huyện còn thiếu quyết liệt, biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm; chất lượng tham 

mưu giải quyết công việc ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; trình 

độ, năng lực một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế, tinh thần trách 

nhiệm chưa cao. 

 (Mức độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và các ngành, lĩnh 

vực năm 2019 tại Phụ lục kèm theo). 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/CT-TTG 

NGÀY 01/4/2019 CỦA THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ 

Sau khi có Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu 

tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản 

số 404/UBND-TH ngày 08/5/2019 về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-

TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn 

diện các các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2019; trong chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh đã bám sát các mục 

tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-2018-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2019-334647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-02-nq-cp-2019-thuc-hien-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-403688.aspx
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kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến 

năm 2021. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg như sau: 

1. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2019 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 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó tập trung các nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều 

kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh 

đã thực hiện trong năm 2018. Thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm 

tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đẩy mạnh thanh 

toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phát triển hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

2. Hoàn thành việc rà soát, bãi bỏ các quy hoạch thuộc đối tượng quy định 

tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch; đến nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

ban hành quyết định bãi bỏ 11 quy hoạch theo thẩm quyền của UBND tỉnh (quy 

hoạch đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số 

lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hiện còn hiệu lực trên 

địa bàn tỉnh). 

3. Đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp phòng, chống dịch tả lợn 

Châu Phi: Ban hành các văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải 

pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; ban hành Công điện số 

02/CĐ-UBND ngày 25/6/2019 của chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, 

triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) để triển 

khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; thành lập Ban chỉ đạo, 

phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống dịch; ban hành 

quyết định thành lập 8 chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các xã giáp 

ranh với các địa phương đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi như Thái Nguyên, Quảng 

Ninh; ban hành quyết định mức hỗ trợ kinh phí và phê duyệt các quyết định hỗ trợ 

kinh phí phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... Với 

sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đến nay 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản kiểm soát bệnh dịch. 

UBND 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, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng, ban CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH(NNK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                Hồ Tiến Thiệu 
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