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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng 11, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tập trung 
thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục 
tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; chuẩn bị các nội dung trình 
kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ họp thường lệ 
Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2019, trọng tâm là kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 
2019 theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đăng ký nội dung đưa vào 
Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020. Chỉ đạo 
rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 
điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện 
nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và 
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kiểm tra khảo sát thực địa xem 
xét đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-
1089 thuộc cửa khẩu Hữu Nghị chuẩn bị đưa vào hoạt động. Kiểm tra, đôn đốc, 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình 
thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Triển khai 
Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020 
theo kế hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng 
mặt bằng các dự án; 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. 

Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, 
các hoạt động 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 - Lạng Sơn 2019; tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc 
thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019. Xây dựng các kế hoạch về: Tổ chức các hoạt 
động lễ hội dịp Xuân 2020; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên 
đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; triển khai thực hiện Chương trình dự 
trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổ chức hoạt 
động thăm hỏi, tặng quà, chúc tết, dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Canh 
Tý năm 2020,... 
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Chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, 
viên chức; thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng 
Sơn đã phê duyệt; khẩn trương thực hiện các nội dung xây dựng Cổng Dịch vụ 
công quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. 

Trong tháng 11, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 01 văn bản 
quy phạm pháp luật, 150 quyết định cá biệt, 03 kế hoạch, 350 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. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì 31 cuộc họp; dự 01 cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, Bộ ngành Trung 
ương; làm việc với 03 cơ quan, đơn vị đến thăm và làm việc tại tỉnh.    

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG 
NĂM 2019 

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

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

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào thu hoạch lúa 
mùa và gieo trồng cây màu vụ Đông. Tính đến trung tuần tháng 11 toàn tỉnh đã 
thu hoạch đạt 16.923 ha lúa mùa, đạt 56,3% diện tích gieo trồng, tăng 38,5% so 
với cùng kỳ; 1.116 ha ngô, bằng 18,5% diện tích gieo trồng; cơ bản hoàn thành 
thu hoạch một số cây trồng như: Đậu, đỗ các loại, lạc… Làm đất vụ Đông được 
1.600 ha, trồng rau vụ Đông được 910 ha. Chăn nuôi gia súc và gia cầm nhìn 
chung ổn định1, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch 
vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn. Đến ngày 
20/11/2019 dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 11 huyện, thành phố tại 26.984 
hộ/1.837 thôn/225 xã, phường, thị trấn, tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 
153.838 con, trọng lượng 8.440,7 tấn; có 216 xã đã qua 30 ngày không phát dịch 
và 107 xã đã công bố hết dịch. Trồng rừng mới lũy kế đến tháng 11 là 9.722,4 
ha, đạt 108% kế hoạch; trong đó: Trồng rừng tập trung 5.993,4 ha, trồng cây 
phân tán 3.729,2 ha. Trong tháng, xảy ra 02 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại 
0,38 ha. Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý 
của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức thành 
công Ngày hội Hoa quả tươi huyện Hữu Lũng năm 2019. 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 
các xã điểm theo kế hoạch; nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu 
quả2 và hỗ trợ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, mô hình phát triển sản 
xuất tại các xã đã đạt chuẩn, các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 và năm 20203; 

                                           
1 Tổng đàn trâu, bò khoảng 117,9 nghìn con ; đàn lợn tăng nhẹ do người dân thực hiện tái đàn sau khi dịch tả lợn Châu 
Phi , tổng đàn lợn hiện có khoảng 81 nghìn con; tổng đàn gia cầm hiện ước khoảng 4,6 triệu con. 
2 19/20 mô hình đã phê duyệt hiện đang tiến hành triển khai thực hiện. òn 01 mô hình trồng hồng không hạt của huyện 
Cao Lộc đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt. 
3 Hiện nay đãcó 73/76 mô hình đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện, còn 03 mô hình tại huyện Văn 
Quan đã thẩm định xong đang trình phê duyệt. 
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hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án đầu tư sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ 
sản phẩm trên địa bàn huyện Cao  Lộc và thành phố Lạng Sơn; tổ chức Hội nghị 
triển khai Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2019-2020”. 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%; đang hoàn thiện hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn nông 
thôn mới đối với các xã: Tân Đoàn, Yên Phúc, huyện Văn Quan; Gia Lộc, huyện 
Chi Lăng; Tân Thành, huyện Cao Lộc. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 
10,64 tiêu chí4. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp 
phân luồng thông quan xuất khẩu; tập trung 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. Đẩy nhanh tiến độ các dự án: Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, Đường giao 
thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I). Tích cực đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy 
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án Khu trung chuyển hàng hóa, Khu 
chế xuất I; trong tháng, nhà đầu tư dự án Khu trung chuyển hàng hóa đã tổ chức 
Lễ khởi công xây dựng dự án.  

Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng tiếp tục 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 từ Việt Nam vào Trung Quốc, 
đồng thời quản lý chặt chẽ các mặt hàng chưa có trong danh mục được phép 
xuất khẩu vào Trung Quốc; tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn 
tỉnh tháng 11/2019 ước đạt 380 triệu USD, trong đó xuất khẩu 180 triệu USD, 
nhập khẩu 200 triệu USD; lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 4.340 triệu USD, đạt 
83% kế hoạch, giảm 6,3% so với cùng kỳ; trong đó: Xuất khẩu đạt 2.420 triệu 
USD, giảm 16%; nhập khẩu đạt 1.920 triệu USD, tăng 9,7%. Hàng xuất khẩu 
địa phương ước đạt 125 triệu USD, đạt 90,9% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng 
kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản, hoa quả tươi các loại, đồ 
gỗ mỹ nghệ, ván bóc gỗ rừng trồng, giấy...; các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là 
máy móc thiết bị, linh kiện. 

c) Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Trong tháng, Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành tiếp tục tập trung chỉ 
đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất 
là các dự án trọng điểm, cấp bách. Tiến độ thực hiện của một số dự án cơ bản 
đảm bảo theo kế hoạch, như: Đường đến Trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng 
Định; Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và 
xã Thái Bình (huyện Đình Lập) cơ bản hoàn thành tuyến chính, đang thực hiện 
các thủ tục điều chỉnh bổ sung một số hạng mục nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư 
dự án. Tích cực hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu và giải phóng mặt bằng 

                                           
4 Số xã đạt 19 tiêu chí có 52/207 xã, chiếm 25,12%;  Số xã đạt 15-18 tiêu chí: 08/207 xã, chiếm 3,86%; Số xã đạt 
10-14 tiêu chí có 28/207 xã, chiếm 13,52%;  Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí có 119/207 xã, chiếm 57,48%. 
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để kịp thời triển khai thi công trong Quý I/2020 dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển 
toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn” - tiểu 
dự án tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Lải, 
đến nay cơ bản hoàn thành hạng mục cầu Pò Háng, các đoạn đường tránh ngập 
hiện đang thi công đào nền, chỉnh tuyến và thi công các cống ngang.  

Giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 
2.764,5 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch5, bằng 100,7% so với cùng kỳ; kết quả giải 
ngân ước đạt 2.185 tỷ đồng, đạt 78,4% kế hoạch6, bằng 87,7% so với cùng kỳ; 
giải ngân vốn năm 2018 kéo dài ước đạt 238 tỷ đồng, đạt 67,0% kế hoạch.  

d) Sản xuất công nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 ước tăng 3,71% so với cùng kỳ; tính 
chung 11 tháng đầu năm tăng 9,33% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai 
khoáng tăng 5,45%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,02%; sản xuất và phân 
phối điện tăng 12,42%; cung cấp nước, xử lý nước thải tăng 7,42%. Một số sản 
phẩm chủ yếu đạt kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ như: Điện sản xuất tăng 
9%; điện thương phẩm tăng 8,2%; than sạch tăng 5,7%; xi măng tăng 6,4%; 
Clinker tăng 5,4%; gạch các loại tăng 12,5%; đá các loại tăng 12,1%; gỗ và các 
sản phẩm từ gỗ rừng trồng tăng 20,3%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước 
đạt 1.675 tỷ đồng; tính chung 11 tháng đạt 18.675 tỷ đồng, đạt 92,3% kế hoạch, 
tăng 10,8% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển 
hàng hóa của nhân dân. Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, các 
doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng mạng lưới phục vụ. Tổng 
nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại đến 30/11/2019 ước đạt 
28.450 tỷ đồng, tăng 10,8% so với 31/12/2018; dư nợ tín dụng 29.550 tỷ đồng, 
tăng 5,1%; tổng lượng khách du lịch trong tháng 11 ước đạt 220,6 nghìn lượt 
khách, trong đó khách quốc tế 25,5 nghìn lượt, khách nội địa 195,1 nghìn lượt; 
doanh thu ước đạt 70 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đầu năm thu hút 2.644,1 nghìn 
lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ. 

đ) Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư  

Trong tháng 11/2019 đã đăng ký thành lập mới được 30 doanh nghiệp, 04 
hợp tác xã. Tính chung 11 tháng đăng ký thành lập mới được 350 doanh nghiệp, 
với tổng số vốn đăng ký là 3.080 tỷ đồng; đạt 70% kế hoạch; thành lập mới 36 
hợp tác xã; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 226 doanh 
nghiệp; có 102 doanh nghiệp giải thể; 141 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt 
động và 106 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; có 36 hợp tác xã thành lập 
mới; 08 HTX giải thể. Quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án,  tổng mức 

                                           
5 Trong đó: Vốn Ngân sách tỉnh 1.296 tỷ đồng, đạt 85,9% kế hoạch; Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 602 tỷ 
đồng, đạt 89,2 % kế hoạch; Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 246,5 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch; 
Vốn ODA 400 tỷ đồng, đạt 89,5% kế hoạch; Vốn TPCP 2018 kèo dài 220 tỷ đồng, đạt 97,9% kế hoạch. 
6 Trong đó: Vốn Ngân sách tỉnh 1.220 tỷ đồng, đạt 81,1% kế hoạch; Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 555 tỷ 
đồng, đạt 83,6% kế hoạch; Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 160 tỷ đồng, đạt 93,1% kế hoạch; Vốn 
ODA 250 tỷ đồng, đạt 56,0% kế hoạch. 
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đầu tư đăng ký là 460 tỷ đồng; điều chỉnh 01 dự án, tổng vốn đầu tư tăng thêm 
09 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm quyết định chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu 
tư cho 25 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.319 tỷ đồng; phê duyệt lựa chọn 
nhà đầu tư 06 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 5.536 tỷ đồng. 

g) Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11 ước đạt 471,2 tỷ đồng, 
trong đó: Thu nội địa đạt 192 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 279,2 
tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước thu đạt 6.171,1 tỷ đồng, đạt 113,2% dự toán, tăng 
28,6% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa là 2.809 tỷ đồng, đạt 106% dự toán, 
tăng 22,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 3.330 tỷ đồng, đạt 118,9% dự 
toán, tăng 33,5%; các khoản huy động đóng góp 32,1 tỷ đồng.  

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11 ước đạt 1.075,3 tỷ đồng, trong 
đó: Chi cân đối 817,2 tỷ đồng, chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 
258,1 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước chi 8.709,8 tỷ đồng, đạt 82,4% dự toán, tăng 
10,1%, trong đó chi cân đối 7.374,4 tỷ đồng, đạt  86,1% dự toán, tăng 7,1%; chi 
các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ khác 1.335,3 tỷ đồng, đạt 
66,7% dự toán, tăng 29,6%. 

 2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; tổ chức kiểm tra, 
công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch7. Tổ chức lớp bồi dưỡng 
về công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng thường xuyên và giáo dục khởi 
nghiệp năm học 2019 - 2020 cho các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, giáo viên 
của các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục - đào tạo, trung tâm giáo dục 
thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). 

Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và thực hiện tốt; tổ chức tốt các 
hoạt động thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: Kỷ 
niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm Ngày thành lập 
tỉnh Lạng Sơn, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Nhà giáo Việt Nam,..; 
tổ chức các hoạt động nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11); hoàn thiện 
hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng đề nghị xếp hạng di tích quốc gia 
đặc biệt. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp 
tục được chú trọng8.  

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt, các 
bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ 
bệnh nhân. Trong tháng, tổ chức khám được 1,34 triệu lượt người; điều trị nội 

                                           
7 Trong tháng 11 đã quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia các trường: Mầm non xã Đồng Bục, 
huyện Lộc Bình; Mầm non xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng; Trường Tiểu học Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn 
8 Phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2019; tổ chức Lễ phát 
động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 2019. Thi đấu giải Bóng bàn các câu lạc bộ năm 2019 
tại Cao Bằng đạt 06 huy chương (01 huy chương bạc, 05 huy chương đồng); thi đấu các môn thể thao dân tộc 
trong chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI năm 2019 tại Lạng Sơn đạt 10 huy 
chương (03 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 03 huy chương đồng). 
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trú 117.128 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú 122.924 lượt bệnh nhân. Thực 
hiện tốt công tác y tế dự phòng, trong tháng trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh 
nguy hiểm xảy ra, không phát sinh bệnh dịch mới, không có trường hợp tử vong 
do mắc dịch bệnh nguy hiểm.  

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 tổ chức được 
10 phiên giao dịch việc làm; tư vấn việc làm, học nghề, chính sách pháp luật lao 
động cho 1.083 người; tuyển sinh đào tạo nghề được 337 người. Tổ chức thành 
công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019.  

3. Tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ 

Hoàn thiện Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh, trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và chuẩn bị trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm; thẩm định 
Kế hoạch sử dụng đất của 11/11 huyện, thành phố; tiếp tục thực hiện kiểm kê 
đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Trong tháng đã thực hiện 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 37 Giấy chứng nhận cho tổ chức, 
1.358 Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; lũy kế 11 tháng đã cấp 204 
Giấy chứng nhận cho tổ chức và 13.856 Giấy cho hộ gia đình, cá nhân. Đã cơ 
bản hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính các Công ty Lâm nghiệp trả về 
địa phương; tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa 
chính; lũy kế đến nay đã tích hợp được 158 xã, đạt 124,4% kế hoạch.  

Tiếp tục quản lý theo dõi, đôn đốc 44 đề tài, dự án khoa học và công nghệ 
thực hiện theo tiến độ. Tư vấn xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ 
chức, cá nhân theo yêu cầu được 05 nhãn hiệu thông thường; hỗ trợ cho 13 
doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2012 - 2020” năm 2019, tổng kinh phí 86,5 triệu đồng. Tăng 
cường quản lý các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ 
và an toàn bức xạ, quản lý sở hữu trí tuệ. Thành lập các Hội đồng Tư vấn xác 
định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 
chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 

Đã triển khai thực hiện và kết thúc 21/77 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua 
thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số 828,3 triệu đồng, 
kiến nghị thu hồi 459,2 triệu đồng; đã thu hồi được 743,4 triệu đồng (bao gồm 
cả số thực hiện kiến nghị thu hồi của kì trước chuyển sang); yêu cầu thu về quỹ, 
trả lại cá nhân, giảm trừ thanh quyết toán 369 triệu đồng; các tổ chức thanh tra 
chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đối với 20 tổ 
chức, cá nhân với số tiền nộp ngân sách nhà nước là 142,1 triệu đồng. Các cơ 
quan hành chính đã tiếp 368 lượt công dân; tiếp nhận 26 đơn thư khiếu nại, tố 
cáo; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng 
cơ quan hành chính trong tỉnh là 30 đơn (bao gồm cả đơn khiếu nại, tố cáo tiếp 
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nhận từ kỳ trước, xử lý trong kỳ báo cáo), đã giải quyết được 20 đơn. Tiếp tục 
thực hiện 03 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 
chống tham nhũng; thu hồi sau thanh tra số tiền 1.357,0 triệu đồng.  

Lũy kế 11 tháng, đã triển khai thực hiện và kết thúc 278/334 cuộc thanh 
tra, kiểm tra; kết quả thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế 17.516,3 triệu đồng, 
kiến nghị thu hồi 14.066,8 triệu đồng; đã thu hồi được 9.992,0 triệu đồng, đạt 
95,6%; yêu cầu thu về quỹ, trả lại các cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán 
3.449,5 triệu đồng. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành thực hiện xử phạt vi 
phạm hành chính trong các lĩnh vực đối với 954 tổ chức, cá nhân với số tiền xử 
phạt 2.851,1 triệu đồng, đã nộp ngân sách 2.474,4 triệu đồng; qua công tác thanh 
tra, đã chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc, đã khởi tố 01 vụ việc. Các cơ quan 
hành chính đã tiếp 2.213 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh; tiếp nhận 364 đơn khiếu nại, tố cáo, qua phân loại, xử lý có 144 đơn khiếu 
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các 
cấp; đã giải quyết được 134 đơn, đạt tỷ lệ 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. 

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. Các lực lượng chức 
năng đã thực hiện kiểm tra 5.371 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng cấm, tăng 2,25% so với cùng kỳ; xử phạt vi phạm hành chính 4.242 vụ, 
tăng 13,82%; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 107 tỷ đồng, tăng 11,94%; 
đã khởi tố 345 vụ, 497 đối tượng. 

5. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

Công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc 
gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn 
định. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ cấp tỉnh năm 2019, diễn tập khu 
vực phòng thủ huyện Văn Quan và huyện Đình Lập; kết quả diễn tập phòng thủ 
tỉnh đạt loại xuất sắc. Trong tháng toàn tỉnh xảy ra 25 vụ vi phạm pháp luật về 
trật tự xã hội; đã điều tra truy xét, làm rõ 52 vụ, 99 đối tượng (27 vụ đã xảy ra từ 
trước); triệt phá 08 nhóm tội phạm, bắt 50 đối tượng9; bắt 10 vụ buôn bán ma 
túy, 32 đối tượng (giảm 15 vụ so với tháng trước), thu giữ 314,939 gam heroin, 
10 viên nén và 2.058,954 gam ma túy tổng hợp. Trong tháng xảy ra 04 vụ tai 
nạn giao thông, làm chết 04 người; từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019, trên địa 
bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (tăng 4,5% so với cùng kỳ), làm chết 49 
người (tăng 14%), bị thương 22 người (giảm 8,3%). 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp 
tác với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; củng cố, mở rộng và 

                                           
9 Trong đó, tội phạm hình sự có 18 vụ (giảm 01 vụ so với tháng trước), làm bị thương 11 người, thiệt hại tài sản 
trị giá khoảng 50,6 triệu đồng, đã điều tra làm rõ 45 vụ, 52 đối tượng (27 vụ, 30 đối tượng xảy ra từ trước). Về tệ 
nạn xã hội: Bắt 07 vụ, 47 đối tượng đánh bạc (tăng 02 vụ so với tháng trước), thu giữ 41,2 triệu đồng và nhiều 
tang vật liên quan, đã khởi tố 04 vụ, 29 bị can, xử lý hành chính 03 vụ, 18 đối tượng.  
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phát triển quan hệ hợp tác với đối tác các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Australia,... các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài; 
nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân. Thực hiện nghiêm túc các quy 
định về quản lý đoàn ra, đoàn vào, giải quyết lãnh sự, quản lý người nước ngoài, 
quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

6. Công tác cải cách hành chính 

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực 
hiện đúng theo quy định, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành của tỉnh. 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 2019. Phê duyệt quy trình nội bộ trong 
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của một 
số sở, huyện, xã. Tổng số dịch vụ công trực tuyến đang triển khai cung cấp trên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh là 1.736 dịch vụ công trực tuyến; trong đó 641 
dịch vụ mức độ 2, 516 dịch vụ mức độ 3 và 579 dịch vụ mức độ 4; tổng số hồ sơ 
tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh lũy kế từ đầu năm đến 
ngày 21/11/2019 là 14.314 hồ sơ; trong đó, đã giải quyết 13.833 hồ sơ, trước 
hạn và đúng hạn là 13702 hồ sơ (đạt 98,7%), còn 481 hồ sơ đang giải quyết.  

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị 
trong tỉnh thực hiện nghiêm túc; 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. Chỉ đạo rà 
soát, đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019 và các 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2019 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu hoàn thành đạt 
và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng kết việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 
2019, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của các cấp, các ngành. 

2. Tăng cường chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, làm đất 
gieo trồng các loại rau màu vụ Đông; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình 
tiến độ sản xuất trồng trọt; thực hiện tốt công tác điều tra dự tính, dự báo phòng 
chống dịch hại, chủ động các biện pháp phòng chống rét, trên cây trồng, vật 
nuôi, tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi tái phát. 
Tổ chức rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác thống kê, báo 
cáo số liệu dịch bệnh tả lợn Châu Phi; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp 
gian lận, trục lợi chính sách hỗ trợ. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương 
mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương; triển khai tích cực các 
mô hình phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất có sự liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện và Đề án 
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Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ 
rừng; hoàn thiện Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng. Tiếp tục đôn 
đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã phấn đấu đạt 
chuẩn năm 2019, tập trung hoàn hoàn thiện các tiêu chí, thẩm định, công nhận 
xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; xác định các xã phấn đấu về đích nông 
thôn mới năm 2020. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp phân 
luồng thông quan xuất khẩu, hạn chế tình trạng ùn ứ, ách tắc phương tiện, hàng 
hóa tại các cửa khẩu. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền tới doanh nghiệp xuất 
khẩu hoa quả của Việt Nam về việc phía Quảng Tây, Trung Quốc tăng cường 
quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu để chủ động phối hợp với doanh 
nghiệp Trung Quốc trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu của 
Trung Quốc. Hoàn thiện các hạng mục phụ trợ của dự án Đường xuất nhập khẩu 
Tân Thanh (Việt Nam) đấu nối với Khu Khả Phong (Trung Quốc) để kịp đưa 
vào khai thác trong tháng 01/2020. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà đầu tư đẩy 
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án Khu trung chuyển hàng hóa 
(giai đoạn 1), Khu chế xuất 1. 

4.  Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019; đôn đốc các chủ đầu tư, nhà 
thầu, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn chỉnh hồ sơ thủ 
tục để thanh toán vốn, không để tồn đọng kế hoạch vốn sang năm sau. Tiếp tục 
đẩy nhanh tiến độ các dự án: Đường đến Trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng 
Định; Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và 
xã Thái Bình (huyện Đình Lập); bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa 
nước Bản Lải; dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn... Tập 
trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi 
thường, giải phòng mặt bằng của các dự án. Tổng hợp, đánh giá kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến phương án kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh thực 
hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án trong giai đoạn chuẩn bị, lựa chọn nhà 
đầu tư; tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư giải quyết khó khăn, thu xếp tín dụng 
cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Đôn đốc, 
hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư đã cam kết tại Hội 
nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh; tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút 
đầu tư; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án. Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đánh giá năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI), các giải 
pháp thực hiện Nghị quyết số 20/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 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 2019 và định 
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hướng đến năm 2021, 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.  

6. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, triển khai tích cực các biện 
pháp thu hồi nợ đọng thuế; rà soát, tăng thu đối với các nguồn thu còn đạt thấp. 
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. Đẩy nhanh công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối 
với các ô đất thuộc Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố; tái định cư 
phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn và một số khu đất khác đủ điều kiện, 
tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển. Hoàn thành việc rà soát các khu đất có tài 
sản trên đất dự kiến bán đấu giá trong năm 2020. 

7. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên 
khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xử lý nghiêm các 
trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản, san lấp đất, khai thác cát, sỏi trái 
phép gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là cấp huyện, 
xã. Quan tâm giải quyết và tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh việc 
giao đất, cho thuê đất thực hiện đầu tư dự án. Tiếp tục quản lý, đôn đốc thực 
hiện, nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ theo tiến độ. Tổ chức 
tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2019.  

8. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, tổ chức thi chọn 
học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp tỉnh, ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi 
quốc gia; tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia 
theo kế hoạch; tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục 
phổ thông và sách giáo khoa mới. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, y tế dự phòng, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xây 
dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 
và mùa Lễ hội Xuân 2020. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức 
khỏe; triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. 
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản 
văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; đẩy mạnh phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019. Thực hiện đầy đủ, 
kịp thời các chính sách an sinh xã hội; hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về 
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo niềm tin và không khí phấn khởi trong 
nhân dân, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, tạo sự đồng thuận trong xã 
hội. 

9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; 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 các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc 
phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 
Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, mua bán 
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người...; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 
lận thương mại; thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông những tháng cuối năm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy 
mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc; thúc đẩy, mở 
rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. 

10. Tiếp tục thực hiện các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung ứng 
dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn 
vị. Triển khai hiệu quả 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, 
thôn, khối phố. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm 
nêu gương của công chức, viên chức; tổ chức, đánh giá và phân loại công chức 
năm 2019. Tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Thực 
hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 
nhũng, lãng phí. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

11. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh 
khoá XVI và kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp cuối năm 2019. Hoàn thành 
công tác giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
Nhà nước năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
  Quốc phòng; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Tổng Cục thống kê; 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban đảng Tỉnh ủy;                    
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; 
- TAND, VKSND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố;         
- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh, TT Báo ND,  
  Phân xã TTXVN tại Lạng Sơn;                                       
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng chuyên môn, THCB;  
- Lưu: VT, TH (NNK). 
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