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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, năm diễn 

ra nhiều sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh. Kết quả thực hiện năm 

2020 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVI và tạo đà thúc đẩy phát triển cho các năm tiếp theo. Bên cạnh 

những thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, 

chịu tác động không thuận của tình hình kinh tế thế giới và trong nước; tình hình 

thiên tai (mưa đá, giông lốc), dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn 

biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế - 

xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, 

sự giám sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức 

thực hiện các giải pháp kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, tập trung tháo gỡ khó 

khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, dịch 

bệnh, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa 

phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Xây 

dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội để ứng phó với diễn biến từng giai đoạn 

của dịch và tình hình thực tế, vừa ổn định tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân, vừa tập trung thúc đẩy các ngành, 

lĩnh vực có thế mạnh để bù đắp những thiệt hại do tác động của đại dịch gây ra. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới; triển khai các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; 

ổn định và sớm phục hồi các hoạt động thương mại, dịch vụ; tăng cường trao 

đổi, đàm phán với phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Chủ động đăng ký, làm việc, báo cáo 

đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về hỗ trợ vốn ngân 

sách trung ương để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang 
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- Lạng Sơn (dự án thành phần 2) và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án và thu hút 

đầu tư. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, chống thất 

thu ngân sách để bù đắp các khoản hụt thu; thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi 

ngân sách nhà nước, không đầu tư, sửa chữa mới các trụ sở cơ quan nếu chưa 

thực sự cấp thiết. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm 

an sinh xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Chỉ 

đạo tiếp tục thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố. Tập trung giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và cử tri; thực hiện nghiêm túc các 

kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thực hiện kiểm điểm, khắc 

phục hạn chế, sai sót theo Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ.  

Chỉ đạo tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp xây dựng dự 

thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành Đồ án 

quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 và Đề 

án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn; xây dựng, trình 

HĐND tỉnh quyết định một số chính sách đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 như: 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa 

thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã, phát triển giao thông nông thôn,… 

đồng thời xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch mang tính dài 

hạn nhằm tạo đột phá phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế trong thời gian tới.  

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tăng cường kiểm tra, làm việc 

với các cơ quan, đơn vị để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra 

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

nước năm 2020 tại các huyện, thành phố. Hằng tháng, UBND tỉnh tổ chức họp 

chuyên đề để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt 

bằng, trọng tâm là các dự án trọng điểm. Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc về vốn, thủ tục đầu tư nhằm tạo thuận lợi nhất cho thực hiện dự án; kiểm 

tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

2. Công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 

Tỉnh Lạng Sơn được xác định là một trong các tỉnh thuộc nhóm 2 “có 

nguy cơ” lây lan và bùng phát dịch trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Ngay từ khi dịch bùng phát tại Trung Quốc, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, 

UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ 

thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp 
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phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp, các cơ 

quan, lực lượng chức năng quyết tâm, dồn toàn tâm, toàn lực, tập trung thực 

hiện khẩn trương, không lơ là chủ quan, áp dụng nhiều giải pháp mạnh mẽ, kip̣ 

thời trong công tác phòng chống dịch và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật 

về phòng, chống dịch. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, khẩn trương rà 

soát, kịp thời hỗ trợ đối tươṇg gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh theo 

đúng quy định của Trung ương và chính sách riêng của tỉnh.  

UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, phù hợp với diễn 

biến của dịch bệnh và điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức theo dõi chặt 

chẽ những người từ Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn tỉnh, lập 156 chốt chặn 

tại khu vực biên giới; tổ chức các khu cách ly để thực hiện các biện pháp cách ly 

đối với những người đến từ vùng dịch hoặc có nguy cơ lây nhiễm; thực hiện yêu 

cầu khai báo y tế đối với công dân đi về từ vùng dịch, khoanh vùng, tiêu độc 

khử trùng các khu dân cư liên quan đến ca nghi nhiễm. Tổng số người được tổ 

chức cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, các khách sạn là 

17.870 người, đã có 16.900 người hoàn thành cách ly. Ngay sau khi xuất hiện 04 

ca dương tính với SARS-CoV-2 đã kịp thời thiết lập cách ly y tế tại khu 7, thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thành lập các chốt Kiểm dịch y tế liên ngành 

kiểm soát, ngăn chặn triệt để dịch COVID-19.  

Với những biện pháp đồng bộ, hành động khẩn trương, kịp thời, nỗ lực 

của tỉnh để kiểm soát, hạn chế lây lan dịch bệnh, Lạng Sơn đã vượt qua 3 giai 

đoạn trong công tác phòng chống đại dịch: Giai đoạn 1 (6 tháng đầu năm 2020) 

có nguy cơ lây nhiễm cao; giai đoạn 2 (từ cuối tháng 7, 8/2020) xuất hiện 04 ca 

nhiễm SARS-CoV-2 do trở về từ vùng dịch Đà Nẵng; giai đoạn 3 (từ đầu tháng 

9/2020) kiểm soát tốt dịch bệnh không để lây lan thứ phát trong cộng đồng. Đến 

nay, toàn tỉnh không phát sinh ca nhiễm thứ phát mới trong cộng đồng. Từ ngày 

26/8/2020 đã kết thúc vùng cách ly y tế đối với Khu 7, thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập. Kết quả đạt được là sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân 

dân, cùng cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm phòng chống dịch với tinh thần 

cao nhất. Nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã chấp hành nghiêm túc các chỉ 

thị, chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, nêu cao tinh thần tương thân 

tương ái, ủng hộ vật chất, tinh thần để phòng, chống dịch.  

II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU 

1. Lĩnh vực kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 2,09% 

(mục tiêu là 8,5 - 9%), trong đó nông lâm nghiệp tăng 3,06%, công nghiệp - xây 

dựng tăng 2,35%, dịch vụ tăng 1,54%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 

2,04%. Cơ cấu kinh tế: nông lâm nghiệp chiếm 23,19%, công nghiệp - xây dựng 

22,47%, dịch vụ 49,59%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,75%. GRDP 

bình quân đầu người đạt 43,4 triệu đồng. 

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

và có những chuyển biến khá tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và 

tăng so với cùng kỳ 
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Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới 

tiếp tục được tập trung chỉ đạo; kết quả sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đạt kế 

hoạch. Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch đúng hướng, tăng diện tích các cây 

trồng có giá trị kinh tế và đáp ứng nhu cầu thị trường; khoa học công nghệ được 

ứng dụng, từng bước mang lại hiệu quả; công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu 

sản phẩm được quan tâm, đã tạo nên thương hiệu và giá trị cho các sản phẩm. 

Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 94.339 ha, bằng 101% cùng kỳ, đạt 96,2% kế 

hoạch; tổng sản lượng lương thực 305,6 nghìn tấn, đạt 101,9% kế hoạch. Công 

tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa được tổ chức chặt chẽ, việc chuyển mục đích 

sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp đươc̣ haṇ chế 

tối đa, nên diện tích đất trồng lúa được giữ ổn định. Đàn trâu, bò, gia cầm cơ bản 

ổn định1; dịch tả lợn Châu Phi cơ bản đã được kiểm soát nhưng việc tái đàn lợn 

còn chậm do dịch đã tái phát trở lại tại một số nơi và nguồn giống lợn khan 

hiếm, giá tăng cao2; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu, bò và dịch lở mồm long móng3. Diện tích rừng trồng 

mới ước khoảng 9.953,7 ha4, đạt 110,6% kế hoạch, tương đương cùng kỳ; diện 

tích rừng được chăm sóc 11.800 ha, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước 

đạt 63%. Triển khai hỗ trợ xây dựng 05 chuỗi giá trị trong sản xuất nông 

nghiệp5; đã đánh giá, phân hạng được 12 sản phẩm OCOP, trong đó 04 sản 

phẩm 04 sao6, 08 sản phẩm 03 sao7. Tích cực triển khai thực hiện chính sách đặc 

thù về khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, đã bố trí 4 tỷ đồng để thực hiện 

hỗ trợ8. Chủ động triển khai các phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ 

thiên tai, thường xuyên theo dõi thời tiết, kiểm tra an toàn hồ đập để kịp thời có 

phương án ứng phó9.  

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả 

nổi bật. Tổng kinh phí thực hiện chương trình năm 2020 là 618,74 tỷ đồng, phân 

                                           
1Tổng đàn trâu, bò khoảng 117.275 con bằng 99,2% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm khoảng 4,78 triệu con.  
2 Bệnh dịch tái phát lại tại 11/11 huyện, thành phố tại 1.034 hộ/367 thôn/118 xã. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và 

tiêu hủy là 3.251 con, tổng trọng lượng 153.961 kg; hiện đàn lợn có khoảng 145.000 con, bằng 144% so với 

cùng kỳ năm 2019 (và bằng 45,9% so với cùng kỳ năm 2018). 
3 Bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 114 hộ/19 xã/07 huyện (Hữu Lũng, Tràng Định, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn 

Quan, Bình Gia, Văn Lãng) tổng số bò ốm 182 con,  chết, buộc phải tiêu hủy 07 con. Dịch lở mồm long móng 

xảy ra trên 18 hộ/ 03 xã/02 huyện tổng số bò ốm 70 con;  chết, buộc phải tiêu hủy 01 con. 
4 Trong đó: Trồng rừng tập trung 6.252,1 ha, đạt 104,2% kế hoạch, tăng 4,4% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán 

3.701,6 ha, đạt 123,4% kế hoạch, giảm 6%. 
5 (1) Nuôi cá nước ngọt của Hợp tác xã Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn; (2) Trồng rau Bò khai, rau Ngót của 

Hợp tác xã Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; (3) Trồng và chế biến khoai lang, khoai tây của Công 

ty Vi Gia, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình; (4) Trồng và sản xuất măng Bát độ của Hợp tác xã Quyết Thắng, 

huyện Hữu Lũng; (5) Sản xuất và chế biến nấm Hương của Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Đông Bắc. 
6 Na Đồng Mỏ, Na Chi Lăng, Na Cai Kinh, Hồng Vành Khuyên. Trong đó đã tổ chức tập huấn 01 lớp, hướng 

dẫn và cấp 03 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 03 cơ sở tham gia chuỗi; hỗ trợ tem 

truy xuất nguồn gốc, mã vạch, nhãn, bao bì sản phẩm, quảng bá sản phẩm 
7 Rau Bò khai, Na Hòa lạc, na Yên Sơn, Nem Nướng Khôi Loan, Rượu Hội Hoan, Thạch Chu hạnh, Bánh phở 

khô đặc biệt Hoàng Quyên, Bánh phở tươi đặc biệt Hoàng Quyên 
8 Đã có 58 hồ sơ đề xuất xem xét, trong đó đề nghị hỗ trợ lãi suất 34 dự án, hỗ trợ đầu tư 6 dự án, thành lập mới 

8 HTX, 10 dự án đề nghị hỗ trợ mở rộng sản xuất, giới thiệu sản phẩm, xây dựng mô hình Vietgap,... Hiện nay, 

UBND các huyện, thành phố đang tiến hành rà soát, thẩm định trình cấp có thẩm quyền theo quy định. 
9 Trong các ngày 24-25/01/2020, đã xảy ra 02 trận dông lốc và mưa đá trải rộng trên 92 xã tại 10/11 huyện, thành 

phố, hậu quả 4.514 nhà bị tốc mái, hư hỏng ngói và 206 ha cây trồng bị ảnh hưởng; tổng thiệt hại trên 49 tỷ đồng. 
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bổ cho 336 công trình, dự án10; có 52 công trình đã cơ bản hoàn thiện đang bàn 

giao đi vào sử dụng, dự kiến hết năm 2020 các dự án hoàn thành theo kế hoạch. 

Dự ước năm 2020 có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 3 xã so với kế 

hoạch11, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 65/181 xã; bình quân 01 xã trên địa bàn 

tỉnh đạt 12,5 tiêu chí; có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao12. 

b) Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế 

cửa khẩu, phía Trung Quốc liên tục thay đổi các biện pháp kiểm soát, tăng 

cường phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ 

Việt Nam. UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thường 

xuyên nắm bắt tình hình, chủ động trong công tác quản lý cửa khẩu, điều tiết các 

hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm tra giám sát chặt chẽ về y tế để tăng cường 

phòng chống dịch bệnh; thường xuyên trao đổi, hội đàm với Khu tự trị dân tộc 

Choang, Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất các biện pháp thúc đẩy thông 

quan hàng hóa, giải quyết ùn ứ phương tiện tại cửa khẩu và bảo đảm công tác 

phòng chống dịch bệnh. Hiện nay 06/12 cửa khẩu đã hoạt động trở lại13, tuy 

nhiên thời gian thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam và Na 

Hình còn hạn chế, chưa được khôi phục như trước. Tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu qua địa bàn năm 2020 ước khoảng 2.810 triệu USD, đạt 51,1% kế hoạch, 

giảm 40,8% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 1.220 triệu USD, đạt 37,9% kế 

hoạch, giảm 52,2%; nhập khẩu 1.590 triệu USD, đạt 69,7% kế hoạch, giảm 

27,7%. Xuất khẩu hàng địa phương ước 120 triệu USD, đạt 80% kế hoạch, giảm 

12,7%. Triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương 

tiện vận tải Trung Quốc xuất cảnh qua các cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma.  

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

đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông: đường Bản Giểng (nối từ đường Chi Ma 

- Tú Mịch sang Co Sa); cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng, huyện Lộc 

Bình, đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn I); tiếp tục hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và 

thi công các dự án: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng Phúc Khang 

thuộc Khu phi thuế quan, Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1,... 

c) Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm là 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư 

công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành 

quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và cơ chế điều hành các dự án trọng điểm để 

tập trung chỉ đạo thực hiện, họp định kỳ theo quý. Kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách nhà nước năm 2020 là 3.260,6 tỷ đồng14; có 165,2 tỷ đồng vốn kéo dài các 

năm trước chuyển sang năm 2020. Ước hết năm 2020, giá trị khối lượng thực hiện 

                                           
10Trong đó 207 dự án chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành, 129 dự án khởi công mới.  
11 Các xã: Tân Liên huyện Cao Lộc, Tú Mịch huyện Lộc Bình và Bắc Hùng huyện Văn Lãng ngoài kế hoạch. 
12 Đến hết tháng 10, cả 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông mới nâng cao năm 2020 là xã Chiến Thắng huyện Bắc 

Sơn, xã Mai Pha thành phố Lạng Sơn, xã Tân Thành huyện Hữu Lũng đều đã đạt 11/14 tiêu chí. 
13 Gồm: CK quốc tế: Hữu Nghị, Ga Đồng Đăng; cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam, 

Na Hình. Phía Trung Quốc đang khẩn trương cải tạo, sửa chữa Nhà kiểm soát liên hợp Dầu Ái và Bình Nhi Quan 

để khôi phục thông quan hàng hóa tại các cặp cửa khẩu phụ Pò Nhùng - Dầu Ái và Bình Nghi - Bình Nhi Quan. 
14 Trong đó: Vốn cân đối NSĐP là 1.508,9 tỷ đồng, Vốn NSTW là 1.751,7 tỷ đồng. 
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nguồn vốn năm 2020 là 3.388 tỷ đồng15, đạt 103,9% kế hoạch, giải ngân được 

3.144 tỷ đồng, đạt 96,4% kế hoạch16; vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 

2020 giải ngân được 122 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch.  

Hoàn thành đưa vào sử dụng: Đường đến Trung tâm xã Tân Yên, huyện 

Tràng Định, Đường đến trung tâm xã Xuân Dương, Ái Quốc (Lộc Bình), xã 

Thái Bình (Đình Lập); Nhà nghỉ nhà khách A1; Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm; 

Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ Bình Nghi; Cải tạo mở rộng trung tâm 

bảo trợ tỉnh Lạng Sơn; Đường du lịch Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng thi công xây 

dựng các dự án lớn như Hồ chứa nước Bản Lải17; dự án “Hạ tầng cơ bản cho 

phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn”; 

cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường nội thị thành phố Lạng Sơn và các thị 

trấn...; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn18, 

nâng tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã lên 86,1%; tỷ lệ người dân 

nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 95%; tỷ lệ dân cư thành thị được 

sử dụng nước sạch lên 99,9%.  

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

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 

nhưng đã cơ bản ổn định và phục hồi trong những tháng cuối năm. Chỉ số sản 

xuất công nghiệp năm 2020 ước tăng 4,29% so với cùng kỳ19, trong đó công 

nghiệp khai khoáng tăng 3,83%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,99%; sản 

xuất và phân phối điện tăng 7,05%; cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 6,25%. 

Sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu 

kế hoạch, riêng xi măng tiếp tục giảm mạnh20.  

Thương mại nội địa được duy trì ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, 

không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các mặt hàng 

thiết yếu được bảo đảm cung ứng đầy đủ, nhất là các nhu yếu phẩm, khẩu trang 

y tế, thiết bị phòng dịch bệnh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 

ước khoảng 20.078 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch, giảm 0,8% so với cùng kỳ.  

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa 

gặp nhiều khó khăn, trong tháng 4/2020 đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

                                           
15 Trong đó: Vốn NSĐP là 1.542 tỷ đồng, đạt 109,7% KH; vốn NSTW là 1.846 tỷ đồng, đạt 107,4% KH. 
16 Trong đó: Vốn NSĐP 1.398 tỷ đồng, đạt 92,7% kế hoạch; Vốn NSTW 1.745 tỷ đồng đạt 99,7%.  
17 Đã hoàn thành công tác trích đo, trích lục toàn dự án với tổng diện tích 1.344,36 ha và kiểm đếm các hạng mục 

với tổng diện tích 673,04 ha. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 1.795 trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng số tiền là 904.156,61 triệu đồng, diện tích thu hồi là 639,76/673,04ha. Đã 

chi trả cho 1.737 trường hợp với tổng số tiền 885.932,72; đã bàn giao được 570,06/639,76ha. 
18 Đã làm mới đường giao thông nông thôn được 19,6Km, sửa chữa duy tu nền, mặt đường GTNT được 

2.270Km; làm mặt đường BTXM: 205,9km; số xi măng sử dụng 24.680 tấn; số công huy động: 197.500 công; 

Nhân dân đóng góp bằng tiền: 15.430 triệu đồng.  
19 Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 2,31% so với cùng kỳ. 
20 Điện sản xuất: 878 triệu Kwh đạt 101,5% kế hoạch, giảm 7,7%; điện thương phẩm 805 triệu Kwh; đạt 100,6% 

kế hoạch, tăng 7,6%; than sạch 560 nghìn tấn, đạt 100,9% kế hoạch, giảm 4,4%; xi măng 760 nghìn tấn, đạt 

70,4% kế hoạch, giảm 30,7%; gạch các loại 235 triệu viên, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 7,8%; đá các loại 3.860 

nghìn m3, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 8,1%; nước máy 9.600 nghìn m3, đạt 99,5% kế hoạch, tăng 2,3%; gỗ và các 

sản phẩm từ gỗ rừng trồng 130 nghìn m3, đạt 104% kế hoạch, tăng 13%. 
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16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ21; ước đến hết năm 2020: 

Lượng luân chuyển hành khách đạt 195.987 nghìn HK.Km, luân chuyển hàng 

hóa 320.434 nghìnT.Km, doanh thu hoạt động vận tải đạt 798 tỷ đồng. Tổng 

doanh thu viễn thông ước đạt 680 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ; tổng doanh 

thu bưu chính đạt 160 tỷ đồng, tăng 7%. Hệ thống ngân hàng thương mại thực 

hiện cơ cấu laị thời haṇ trả nơ,̣ miêñ, giảm laĩ, phí, giữ nguyên nhóm nơ ̣nhằm 

hỗ trơ ̣khách hàng bị ảnh hưởng do dic̣h COVID-19 là 5.777 tỷ đồng, với tổng 

số 1.883 khách hàng, trong đó 199 doanh nghiệp được hỗ trợ. Tổng nguồn vốn 

huy động tại các ngân hàng thương mại ước đến 31/12/2020 đạt 30.310 tỷ đồng, 

tăng 3,6% so với 31/12/2019; dư nợ tín dụng đạt 32.848 tỷ đồng, tăng 5,1%.  

Du lịch là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, 

sau khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh, ngành du lịch đã nỗ lực triển khai các 

biện pháp kích cầu22, lượng khách du lịch đến với Lạng Sơn đã có chuyển biến 

tích cực trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, tổng lượng khách du lịch năm 

2020 vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 1.604 nghìn lượt, giảm 44,7%, 

doanh thu đạt 639,3 tỷ đồng, giảm 36,1%23. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mẫu Sơn 

đến năm 2040. Đang tổ chức lập các quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo 

Mẫu Sơn. Hoàn thành các Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, 

Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn. Công nhận điểm du lịch 

cộng đồng Hữu Liên, Yên Thịnh, điểm du lịch Thác bản Khiếng; đưa vào hoạt 

động điểm du lịch mạo hiểm tại xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng.  

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

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với phát triển doanh nghiệp, hợp tác 

xã. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đa phần chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch 

COVID-19: thiếu thốn nguồn nhân lực, khan hiếm nguyên liệu và khó khăn tìm 

kiếm thị trường đầu ra. UBND tỉnh đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển 

kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong 

công tác tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Do 

đó, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã có xu hướng ổn định trở lại24. Từ 

đầu năm đến ngày 30/11/2020, đăng ký thành lập mới 384 doanh nghiệp, đạt 

                                           
21 Tạm ngừng các hoạt động vận tải chở hành khách liên tỉnh, nội tỉnh và xe tắc-xi, hàng hóa không cần thiết, chỉ 

thực hiện vận tải đối với nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ đời sống nhân trong 

trong giai đoạn cách ly toàn xã hội. 
22 Triển khai Chương trình kích cầu du lịch, phát động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trong đó đã tổ 

chức Hội nghị kích cầu du lịch Lạng Sơn và tổ chức thành công Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020 và Kỷ 

niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020).  
23 Tổng lượng khách du lịch trong 9 tháng giảm 61% so với cùng kỳ, doanh thu giảm 64%.  
24 Trong tháng 3 và 4/2020 đã có khoảng 6.100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh 

do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh bến bãi, 

lĩnh vực du lịch, dịch vụ vận tải, khách sạn, nhà hàng.  
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76,8% kế hoạch, tổng số vốn đăng ký 2.668 tỷ đồng25; toàn tỉnh hiện có 3.208 

doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 27.000 tỷ đồng26; có 641 chi nhánh, văn 

phòng đại diện đăng ký hoạt động. Thành lập mới 62 hợp tác xã, tổng số vốn 

đăng ký 100.834 triệu đồng, toàn tỉnh có 315 hợp tác xã, tổng số vốn đăng ký 

551.499 triệu đồng. 

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao chất 

lượng thẩm định dự án đầu tư, bảo đảm đúng quy trình và thời gian theo quy 

định. Từ đầu năm đến nay đã quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư mới 20 dự án, với tổng số vốn đăng ký 4.830 tỷ đồng, trong đó 

có 19 dự án có vốn đầu tư trong nước và 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài; cấp 

điều chỉnh cho 18 dự án, tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 270 tỷ đồng; thông báo 

chấm dứt, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 07 dự án. Thường xuyên đôn 

đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai 

thực hiện các dự án đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 

2019; đã có 08 dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư, trong đó có 06 dự án đã 

được Quyết định chủ trương đầu tư27, 01 dự án đô thị đã phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư28; 01 dự án đã hoàn thiện thủ tục, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy29 với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Trong số 31 dự án còn lại có 28 dự 

án đang nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các thủ tục về đầu tư; 03 dự án chưa triển 

khai (hoặc nhà đầu tư chưa có phản hồi)30. 

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

hiện quyết liệt. Đã tập trung tổ chức thưc̣ hiêṇ tốt các Luâṭ thuế và nhiêṃ vu ̣thu 

ngân sách nhà nước năm 2020 bảo đảm các khoản thuế, phí, lệ phí được thu, nộp 

đúng theo quy định, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở 

mức cao nhất; tăng cường rà soát, khai thác các nguồn thu có tiềm năng để bù 

đắp cho những khoản thu giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng thu 

ngân sách nhà nước trên điạ bàn ước thực hiện 6.202,5 tỷ đồng, đạt 100,9% dự 

toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 2.600 tỷ đồng, đạt 94,5% 

dự toán, giảm 18,7%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.600 tỷ đồng, đạt 

105,9% dự toán, giảm 2,8%, thu các khoản huy động đóng góp 2,55 tỷ đồng. Số 

thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán giao đầu năm, do một số mặt hàng 

có số thu tăng đột biến như điện thoại di động, máy làm mát không khí, do ảnh 

                                           
25 Có 187 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 29% so với cùng kỳ, 117 doanh nghiệp hoạt động trở 

lại, giảm 9%; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đối với 35 doanh nghiệp; 206 doanh nghiệp đã giải thể. 
26 Trong đó có 201 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động có thời hạn, chiếm 6,2% và 208 doanh nghiệp đang 

chờ giải thể, chiếm 7% tổng số doanh nghiệp. 
27(1)Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng Sơn của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom); 

(2)Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan (Công ty TNHH Đầu tư 

Hữu Nghị Phúc Khang); (3)Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill (Liên danh Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại du lịch Song Châu - Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta); (4) dự án Xây dựng nhà máy sản xuất 

các sản phẩm từ Quế, Hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế, Hồi Việt 

Nam); (5) dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Lộc Bình (Nhà đầu tư Trung Quốc); Xưởng 

chế biến hạt mài Corindon nâu Chi Lăng của Công ty TNHH Corundum Lạng Sơn Việt Nam; 
28 Khu đô thị mới Mai Pha của Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn; 
29 Khu du lịch sinh thái Hồ Bản Nầng, huyện Văn Quan. 
30 (1) Dự án Khu nông nghiệp ứng dựng  công nghệ cao FAM Lạng Sơn (Công ty cổ phần tập đoàn FLC (Công 

ty TNHH Nông nghiêp̣ FLC Biscom); (2) Trang trại chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao (Công ty cổ phần Tập 

đoàn DABACO Việt Nam); (3) Nước sạch hồ Bản Lải (Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà). 



9 

hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên vận tải hàng không, đường biển bị gián 

đoạn, doanh nghiệp chuyển sang nhập khẩu qua đường bộ,… Các khoản chi 

ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đúng định mức và tiết kiệm triệt để. Tổng 

chi ngân sách địa phương ước thực hiện 12.839,5 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, 

giảm 2,2% so với cùng kỳ31. 

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; giáo viên, học sinh đã chủ 

động khắc phục những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đã tổ chức dạy và 

học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2020 bảo đảm đúng quy chế, quy định với tỉ lệ tốt nghiệp đạt 

97,09%, tăng 6,86% so với năm 2019. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông mới, triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1. 

Hoàn thành sắp xếp các trường, điểm trường phù hợp với việc sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã32. Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm chỉ đạo, tạo điều 

kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện33. Công nhận 21 trường học đạt 

chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 232 trường; hoàn thành 

Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 

202034 và 13/13 trường mầm non của Đề án đầu tư xây dựng trường mầm non 

chưa có cơ sở vật chất riêng. Tổ chức thí điểm thực hiện mô hình tự chủ tài 

chính tại một số cơ sở giáo dục làm cơ sở đánh giá kết quả để nhân rộng. 

Công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh được theo dõi chặt chẽ. Chủ động 

bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch từ khu vực biên giới cửa khẩu đến nội địa, không để dịch lây 

lan ra cộng đồng. Kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác, không để 

xảy ra tình trạng dịch chồng dịch. Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được 

nâng lên, nhận được sự hài lòng của Nhân dân35. Mạng lưới y tế xã tiếp tục được 

củng cố góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu của người 

dân ngay tại tuyến cơ sở. Duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi đủ 

8 loại vắc xin tại tất cả các xã, phường, 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 đẩy mạnh. Năm 2020, có 150 xã 

đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 75%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

                                           
31 Trong đó chi trong cân đối 8.900,6 tỷ đồng, đạt 97,6% dự toán, giảm 7,1% (trong đó: Chi đầu tư phát triển 

1.413,6 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán, giảm 18,1%, chi thường xuyên 7.350,8 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán, giảm 

6,4%.); chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, nhiệm vụ khác 2.730,3 tỷ đồng, đạt 

94,7% dự toán, tăng 23,8%. 
32 Thực hiện sáp nhập 10 cặp trường, 54 điểm trường; đổi tên 62 trường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

Toàn tỉnh hiện có 676 đơn vị, trường học giảm 17 trường so với năm học 2019-2020. 
33Toàn tỉnh hiện có 200/200 xã, phường, thị trấn và 11/11 đơn vi ̣cấp huyện duy trì đaṭ chuẩn phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đaṭ chuẩn phổ câp̣ giáo duc̣ tiểu học mức đô ̣3; có 15 đơn vị cấp xã và 03 đơn vi ̣cấp 

huyện đạt mức độ 1 chuẩn phổ cập giáo dục THCS, có 111 đơn vị cấp xã và 08 đơn vi ̣cấp huyện đaṭ mức đô ̣2, 

có 100 đơn vị cấp xã đạt mức đô ̣3. 
34 Đưa vào sử dụng 89/89 điểm trường với 308/308 phòng học. 
35 Kết quả khám, chữa bệnh cả 3 tuyến (tỉnh, huyện, xã): Khám: 1.440.000 lượt người; điều trị nội trú và lưu trú: 

140.900 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú: 91.800 lượt bệnh nhân. Khám chữa bệnh của các cơ sở y tế ngoài 

công lập được 73.735 lượt người, trong đó số khám bảo hiểm y tế 194.459 lượt người; chuyển viện 5.556 lượt.  
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đạt 93,4%; 99% dân số được cập nhật thông tin quản lý sức khỏe trên phần mềm 

hồ sơ sức khỏe điện tử. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục duy trì tự chủ 100% kinh 

phí chi hoạt động thường xuyên; 06 đơn vị trong đề án tự chủ đạt từ 75,2 đến 

95%36. 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn 

của đất nước, của tỉnh, Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức thành công kỷ niệm 

110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa 

Bắc Sơn và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V. Thực hiện tốt 

công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Di tích lịch sử Chi Lăng được Thủ 

tướng Chính phủ công nhận di tích Quốc gia đặc biệt, thực hiện xếp hạng 03 di 

tích cấp tỉnh37; hoàn thành hạng mục san nền, đường giao thông công vụ, thi 

công hạng mục đền thờ chính dự án Đền Chi Lăng. Công tác xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ sở được thực hiện tích cực, tỷ lệ thôn, tổ dân cư có nhà văn hóa đạt 

99%; trong đó 39,6% thôn, tổ dân cư có nhà văn hóa đạt chuẩn, 71% thôn, tổ 

dân phố, 79% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá. Hoạt động thể dục, thể thao 

quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, thể thao thành tích cao được quan tâm38, 

đồng thời triển khai một số kế hoạch, chương trình khác39. 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. 

Giải quyết việc làm mới cho trên 15.000 người, đạt 107,1% kế hoạch. 

Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 56%. Quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhất là tại các xã đặc 

biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp, cứu trợ kịp thời, 

không để xảy ra hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết40. Đã chi hỗ trợ đối với 

nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được 198.878 người 

với 163,89 tỷ đồng, đạt trên 99%; hỗ trợ một số nhóm đối tượng theo các chính 

sách của tỉnh được 1.762 người với 1.837 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ đã vận động các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền và 

hiện vật trị giá 16,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 7,89%, giảm 3% so 

với cùng kỳ (tương đương giảm khoảng 5.860 hộ), đạt 100% kế hoạch. Tổng số 

thu BHXH, BHYT ước 1.651,4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tổng số chi 2.418,4 

tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch. Triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 

2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ 

                                           
36 Đơn vị đạt cao nhất 95% (Bệnh viện Phục hồi chức năng); đơn vị thấp nhất là 75,2% (Bệnh viện Y học cổ 

truyền) kinh phí chi hoạt động thường xuyên. 
37 Di tích Đền Khuôn Dầu (thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành); Đền Bậm (thôn Bến Lường, xã Minh Sơn) và Đình 

Đồng Bụt (xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng). 
38 Lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn đứng thứ 3 toàn đoàn tại Giải vô địch các Câu lạc bộ mạnh Wushu quốc gia năm 

2020 tại tỉnh Gia Lai đoạt 08 huy chương (02 HCV, 04 HCB, 02 HCĐ).  
39 Triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ 

chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng chống đuối nước năm 2020.  
40 Tổng kinh phí trợ giúp, thăm, tặng quà hộ nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán là 29,1 tỷ đồng 
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em”. Các chính sách về dân tộc41, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy 

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

thiện, không để phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo, tín ngưỡng, góp 

phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

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

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm 

và thực hiện đúng quy định. Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 của các huyện, thành phố. Triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất 

05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 

2019, đã kiểm tra công tác kiểm kê đất đai tại 11/11 huyện, thành phố và 66 lượt 

xã, thị trấn. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai chuyên đề theo Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành Bảng giá đất 

trên điạ bàn tỉnh giai đoaṇ 2020 - 2024. Phê duyệt phương án sử dụng đất các 

Công ty Lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương đối với 31 xã thuộc các huyện 

Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng và Cao Lộc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu 

hồi, giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất42, công tác 

bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước được quan tâm và 

thực hiện theo quy định43.  

Quan tâm triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản 

xuất và đời sống; tổ chức quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện 48 nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ theo tiến độ. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã tham gia thực hiện 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”. Tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập và phát 

triển tài sản trí tuệ44; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc 

các cơ quan hành chính duy trì và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường công tác quản lý các lĩnh vực: Tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ và an toàn bức xạ,… Tổ chức 

thành công Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020.  

                                           
41 Chính sách người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ; Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và 

miền núi giai đoạn 2017 – 2021” theo  Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” 

giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách 

đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với 

DTTS ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 06/2017/QĐ-

UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh. 
42 Uớc đến hết năm 2020 cấp được 137 thửa đất công, đạt 100%, cấp 15.580 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho tổ chức, cá nhân, trong đó cấp cho tổ chức 280 Giấy, cấp cho hộ gia đình, cá nhân 15.300 Giấy. 
43 Xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, đất đai đối với 07 Công ty, số tiền xử phạt là 179 triệu đồng. 
44 Tư vấn hướng dẫn tổ chức cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp: 17 Nhãn hiệu, 01 kiểu dáng 

công nghiệp, 01 giải pháp hữu ích. 
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4. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng 

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

Triển khai thực hiện 352 cuộc thanh tra, kiểm tra45; đã kết thúc 255 cuộc. 

Kết quả thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 15.832,7 triệu đồng, kiến 

nghị thu hồi 14.311,7 triệu đồng và 123.216,2 m2 đất; đã thu hồi được 11.765,1 

triệu đồng và 123.216,2 m2 đất, đạt 74,7%; yêu cầu trả lại các cá nhân 794,6 

triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán 726,4 triệu đồng46. Cơ quan hành 

chính các cấp đã tiếp 2.950 lượt công dân; tiếp nhận 2.765 lượt đơn, trong đó có 

128/369 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ 

quan hành chính các cấp, đã giải quyết được 119 đơn, đạt 93%. Thực hiện rà 

soát, đối thoại và giải quyết 11 vụ việc phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch của 

Thanh tra Chính phủ47.  

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả. Qua thanh tra đã chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong thực 

hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kiến nghị xử lý thu hồi 

3.529,3 triệu đồng do vi phạm chế độ, định mức, tiêu chuẩn, trả lại các cá nhân 

447,5 triệu đồng; đã thu hồi 3.529,3 triệu đồng. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra tiếp tục 

được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc.  

Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả, hàng cấm được tập trung chỉ đạo thực hiện. Do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 và phía Trung Quốc kiểm soát chặt nên không có diễn biến phức tạp. 

Tính đến ngày 15/11/2020, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 4.821 vụ 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (bằng 82,49% cùng kỳ năm 

2019); xử phạt vi phạm hành chính 3.984 vụ (bằng 86,05% cùng kỳ). Tổng số 

tiền xử lý vi phạm hành chính 74,26 tỷ đồng (bằng 61,56% cùng kỳ).  

5. Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại tiếp tục được chú trọng 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh trên tuyến 

biên giới ổn định, trong đó các lực lượng chức năng trên biên giới là đội tiên 

phong tham gia trận chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Công tác tuần tra 

biên giới được tăng cường; triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm về hành 

vi tổ chức, môi giới cho người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép48. Hoàn thành 

công tác tuyển và giao quân năm 2020 bảo đảm số lượng và chất lượng. Thực 

hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng 

chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ; 

công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ 

                                           
45 Trong đó: 322 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành; 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm 

thực hiện pháp luật về thanh tra; 16 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 
46 Các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đối với 1.124 tổ chức, cá 

nhân với số tiền xử phạt là 2.067,5 triệu đồng, đã nộp ngân sách 2.067,5 triệu đồng.  
47 Tổ chức đối thoại 08/11 vụ việc, trong đó: 05 vụ việc Chủ tịch UBND đã ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý 

giải quyết; 02 vụ việc đã được xem xét vận dụng chính sách để hỗ trợ cho công dân, công dân đã chấm dứt yêu 

cầu giải quyết; 01 vụ việc đang được xem xét vận dụng chính sách để giải quyết. 01 vụ việc đã mời công dân đến 

đối thoại nhiều lần nhưng công dân không đến dự đối thoại. 02 vụ việc chuẩn bị đối thoại với công dân. 
48 Bắt và khởi tố 50 vụ 132 bị can. 



13 

huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng 

khắp”, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng địa bàn. Phối hợp với Bộ Quốc 

phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng 

Biên giới Thu - Đông (1950-2020)”. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng 

điểm, sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp, các khu cách ly, 

chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế; chất 

lượng, hiệu quả công tác điều tra được nâng cao, tỷ lệ phá án hình sự tiếp tục 

duy trì ở mức cao, đạt 94,35% (trọng án đạt 100%)49; công tác đấu tranh với tội 

phạm, tệ nạn ma túy đạt kết quả cao50; công tác đấu tranh, phòng chống tội 

phạm kinh tế, môi trường được thực hiện quyết liệt. Thực hiện nghiêm công tác 

quản lý an toàn cháy nổ51; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm mạnh cả 3 

tiêu chí so với cùng kỳ52. Hoạt động xuất cảnh trái phép của người Việt Nam 

giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (3.917 người, giảm 3.476 người).  

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).  

Đã tổ chức đoàn công tác tham dự Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban Công tác liên hợp 

tại Quảng Tây, Trung Quốc. Tổ chức 01 cuộc hội đàm và 02 cuộc điện đàm giữa 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với Chủ tịch, Phó Chủ tịch chính 

quyền Quảng Tây, Trung Quốc về kiểm soát biên giới, công tác phòng chống 

dịch, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa và các nội dung liên 

quan khác. Các sở, ngành, lực lượng chức năng hội đàm khoảng 30 lần tại Km 

số 0 với các cơ quan chức năng Quảng Tây, Trung Quốc để trao đổi thông tin về 

hợp tác phòng chống COVID-19 và khôi phục nâng cao năng lực thông quan tại 

các cặp cửa khẩu. Tích cực thay đổi phương thức kết nối trao đổi thông tin hợp 

tác, duy trì tốt quan hệ với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp, các 

tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Đã lựa 

chọn 01 địa phương của Nhật Bản (thành phố Buzen) để xúc tiến thực hiện các 

bước ký kết thiết lập quan hệ cấp địa phương. UBND tỉnh đã gửi thư thăm hỏi 

và tổ chức quyên góp, ủng hộ phía Quảng Tây, Trung Quốc và 02 tỉnh, 01 thành 

phố của Nhật Bản vật tư y tế phòng chống dịch COVID-1953.  

6. Công tác cải cách hành chính   

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, tập trung đẩy mạnh. 

Đã công bố danh mục 106 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, 

UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; ban hành 39 VBQPPL về các 

lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Hoàn thành việc sắp xếp 

                                           
49 Toàn tỉnh xảy ra 313 vụ phạm pháp hình sự, hậu quả làm chết 15 người, bị thương 126 người, thiệt hại tài sản 

khoảng 8,5tỷ đồng; đã điều tra làm rõ 338 vụ 413 đối tượng (trong đó 38 vụ xảy ra từ trước), thu hồi tài sản 

khoảng 1,1 tỷ đồng. Bắt 111 vụ 582 đối tượng đánh bạc, thu trên 1,8 đồng và nhiều tang vật liên quan.  
50 Bắt 260 vụ, 440 đối tượng tội phạm về ma túy (giảm 63 vụ so với cùng kỳ), thu trên 14,4 kg hêrôin, 56.368 

viên và 453,4 kg ma túy tổng hợp.  
51 Toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy, trong đó 03 vụ cháy nhà dân, 02 vụ cháy cơ sở kinh doanh, 12 vụ cháy rừng.  
52Từ 15/12/2019 đến 14/11/2020 xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người, bị thương 15 người; so với 

cùng kỳ năm 2019 giảm 06 vụ (-12,5%), giảm 09 người chết (-17,6%), giảm 07 người bị thương (-31,8).   
53 Đã tổ chức quyên góp, ủng hộ phía Quảng Tây, Trung Quốc vật tư y tế với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; trao 

tặng 60.000 khẩu trang y tế cho 02 tỉnh (Fukuoka, Kanagawa) và 01 thành phố (Buzen) của Nhật Bản để chung 

tay phòng chống dịch COVID-19.  
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các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh theo Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 

ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện Nghị quyết số 

64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, 

đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy các 

cơ quan cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp phòng và tương đương 

đạt hiệu quả cao54. Hoàn thành phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng 

lực vị trí việc làm của 21/21 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Xây dựng kế 

hoạch và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp cải thiện và nâng cao 

các chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR 

INDEX), năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh.  

UBND các huyện, thành phố, sở, ban, ngành đã chủ động triển khai rà 

soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý55. Chất lượng 

phục vụ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công từng bước được nâng cao, 

đảm bảo tính công bằng, khách quan, công khai và minh bạch, tăng cường tiếp 

nhận thủ tục hành chính thông qua dic̣h vu ̣ công trực tuyến, qua dic̣h vu ̣ bưu 

chính công ích, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp khi thưc̣ 

hiêṇ thủ tục hành chính56, có 267/1.229 thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện “4 

tại chỗ”, đạt 21,72%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 37,9%57, cao 

hơn mục tiêu 30% theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính 

phủ. Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2019 - 2025.  

Việc chấp hành kỷ luâṭ, kỷ cương hành chính đã được các cơ quan, đơn vị 

thực hiện nghiêm túc, đặc biệt đã phát huy được vai trò của người đứng đầu, 

nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, 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 nhân dân, 

doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. 

 III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, YẾU KÉM 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 còn 

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

1. Do tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tăng trưởng 

kinh tế đạt thấp so với kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu 

kế hoạch đề ra; một số ngành còn bị động, phụ thuộc vào các yếu tố khách quan, 

ngoại cảnh. Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, xuất khẩu hàng địa phương 

                                           
54 Tại 15 sở, ban, ngành thực hiện sắp xếp đã giảm được 21/117 phòng chuyên môn và tương đương; giảm 01/12 

chi cục; giảm 09/55 phòng chuyên môn thuộc chi cục. 
55 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 20 Quyết định công bố danh mục TTHC thuôc̣ thẩm quyền giải quyết của 

các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, với tổng số 566 TTHC; 16 Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải 

quyết của 916 TTHC với tổng số thời gian cắt giảm là 6.815,5/20.048 ngày, đạt 34%;09 Quyết định thông qua 

phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính đối với 30 TTHC.  
56 Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lũy kế từ 01/01/2020 đến 26/11/2020 là 

61.138 hồ sơ; đã giải quyết 58.407 hồ sơ (trong đó trả qua bưu chính công ích 5.156 hồ sơ, chiếm 8,83%), trong 

đó trước hạn 19.048 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 32,61%), đúng hạn 39.280 hồ sơ (chiếm 67,25%), trễ hạn 79 hồ sơ (chiếm 

0,14%); còn 2.731 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 06 hồ sơ quá thời hạn giải quyết. 
57 Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh gồm 523 DVCTT mức độ 2, 568 DVCTT mức 

độ 3 và 665 DVCTT mức độ 4.  
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giảm mạnh. Tiến độ tái đàn lợn còn chậm do dịch tả lợn Châu Phi tái phát và 

nguồn giống lợn khan hiếm. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn 

khó khăn, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng; việc lựa chọn, nhân rộng mô hình 

sản xuất ở một số nơi chưa hiệu quả. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 

thấp so với kế hoạch. 

2. Khả năng cân đối vốn từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được yêu 

cầu, số nợ khối lượng xây dựng hoàn thành các dự án còn cao; không bổ sung 

được kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2020. Tiến độ thực hiện và giải 

ngân vốn của một số dự án đầu tư công còn chậm. Các dự án thực hiện theo hình 

thức đối tác công tư (PPP) hầu hết đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc 

còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn nên triển khai 

thực hiện chưa đạt tiến độ đề ra. 

3. Việc quản lý đất đai, khoáng sản ở một số nơi còn hạn chế; xử lý vướng 

mắc trong giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; tình trạng gây ô nhiễm 

môi trường ở một số cơ sở sản xuất chưa được khắc phục triệt để. 

 4. Việc nghỉ học kéo dài của học sinh, sinh viên do dịch COVID-19 ảnh 

hưởng nhất định đến chất lượng và thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020. Các 

đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công đều bị ảnh 

hưởng đến đời sống, thu nhập giảm sâu do lao động chính trong hộ bị nghỉ việc 

hoặc phải tạm nghỉ việc và thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh. 

5. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố 

phức tạp; tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp 

mặc dù đã tăng cường phối hợp với phía Trung Quốc, bổ sung lực lượng, thường 

xuyên kiểm soát biên giới, xử lý nghiêm và truy tố một số đối tượng đưa dâñ 

người xuất nhập cảnh trái phép. 

6. Chất lượng tham mưu, giải quyết công việc ở một số cơ quan, đơn vị 

còn hạn chế, chưa bảo đảm tiến độ. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, 

thái độ làm việc của một bộ phận công chức, viên chức còn yếu, chưa đáp ứng 

được yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh còn lúng túng. 

Đánh giá chung: Năm 2020, vượt qua khó khăn và thách thức, với sự quyết 

tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 

cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, vừa 

quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng trực 

tiếp tới các hoạt động kinh tế - xã hội. Nhờ đó đã thực hiện tương đối hiệu quả 

“mục tiêu kép”, công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh đạt kết quả cao, nhận 

được sự đồng tình, ủng hộ, hỗ trợ tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội có những biến chuyển tích cực, hồi phục và có 

nhiều điểm sáng. Thương mại, dịch vụ hoạt động ổn định trở lại, sản xuất nông 

lâm nghiệp và công nghiệp tiếp tục phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng 

cường, thị trường, giá cả ổn định, thu chi ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực 

văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời 
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sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại được tăng cường. Trong tổng số 18 chỉ tiêu chủ yếu, có 14 chỉ tiêu 

đạt và vượt mục tiêu đề ra; có 04 chỉ tiêu không đạt (tốc độ tăng trưởng, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, GRDP/người, kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương). Trong 

17 nhiệm vụ thuộc 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện năm 2020 theo Nghị quyết số 101-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã 

cơ bản hoàn thành 17/17 nhiệm vụ, trong đó 05 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 10 

nhiệm vụ hoàn thành tốt, 02 nhiệm vụ hoàn thành. 
 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

 

Với khí thế, tinh thần, kết quả thành công của đại hội đảng các cấp, những 

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và Lạng Sơn đã đạt được trong 

giai đoạn vừa qua; các cơ chế, chính sách đang từng bước đi vào cuộc sống; kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư đang từng bước phát huy hiệu quả; 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo;... cùng với những tiềm năng, 

lợi thế của tỉnh sẽ là động lực thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, với những khó 

khăn vốn có của một tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn hết 

sức khó khăn; bên cạnh đó, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục tác 

động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh. Quy mô nền 

kinh tế nhỏ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển; nhu cầu vốn đầu tư rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp; thiếu mặt bằng 

sạch để thu hút đầu tư; chất lượng nguồn nhân lực thấp, đời sống nhân dân nhiều 

khu vực còn khó khăn; quy định mới của Trung ương về hàng hóa tạm nhập tái 

xuất chỉ được thông quan qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính sẽ phần nào ảnh 

hưởng đến việc thu phí hạ tầng khu vực cửa khẩu,… sẽ là những khó khăn, 

thách thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.  

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, UBND tỉnh 

xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2021 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021 

1. Chủ đề năm 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2021 - 2025. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo 

đà cho sự đột phá phát triển kinh tế - xa ̃hôị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm 

tiếp theo, xác định phương châm hành động của năm 2021 là: Siết chăṭ kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt phá.  

2. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 

2021 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 7 - 7,5%. Tiếp tục 

thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế - xã hội do ảnh 
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hưởng của dịch COVID-19. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 

phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ 

cán bộ, công chức; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều 

hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây 

dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Củng cố 

quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác 

đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.  

3. Các chỉ tiêu chủ yếu 

a) Các chỉ tiêu kinh tế  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 7 - 7,5%, trong đó nông lâm nghiệp 

3 - 3,5%; công nghiệp - xây dựng 8 - 9%; dịch vụ 7 - 8%, thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm 8 - 9%.  

- Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 22 - 23%, công nghiệp - xây 

dựng 23 - 24%, dịch vụ 49 - 50%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 - 5%. 

- Tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn đạt 47 - 48 triệu đồng. 

- Lượng khách du lịch đạt 3.280 nghìn lượt, doanh thu đạt 1.900 tỷ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 8 - 9%. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.835 tỷ đồng. Tổng chi ngân 

sách địa phương 10.737,3 tỷ đồng. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng 28 - 29 nghìn tỷ đồng. 

b) Các chỉ tiêu xã hội 

- Xây dựng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 

90,6%, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 68%. 

- Phát triển thêm 20 trường học đạt chuẩn quốc gia. 

- Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn đạt 40,7%. 

- Có 160 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 11,1 bác sỹ và 31 giường 

bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 93,6%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.  

- Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên, giảm phạm pháp 

hình sự từ 3% trở lên. 

c) Các chỉ tiêu môi trường 

- Trồng rừng mới 9.000 ha, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,4%.  

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%. 
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- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 95,4%; tỷ lệ chất 

thải y tế được xử lý đạt 98%.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế 

hoạch và đề án cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phối hợp tổ chức 

tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. Tăng cường công tác phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữa các sở, ban, ngành với UBND các huyện, thành 

phố; tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, 

nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Hoàn thành dự thảo (bước 1) Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phê duyệt Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của các huyện, thành phố.  

2. Xác định thực hiện “Mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19 

vừa phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu quan trọng hàng đầu, các cấp, các 

ngành phải tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm 

vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là; tập trung 

thực hiện kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định về xuất nhập cảnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa. Quản lý chặt chẽ công tác cách ly y tế phòng chống 

dịch COVID-19 theo đúng quy định.  

3. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển các vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối 

với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, của địa phương; khuyến khích phát triển 

nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ mở rộng diện tích áp dụng quy 

trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGap, GlobalGap, Organic,...). Tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến 

độ tái đàn lợn, đưa giá thịt hơi bình ổn trở lại. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức 

tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án phát 

triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. Thực hiện tốt 

công tác trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng 

chống cháy rừng. Triển khai hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” 

(OCOP); phấn đấu năm 2021 có ít nhất 15 sản phẩm được tiêu chuẩn hóa, trong 

đó có 5-10 sản phẩm đạt 3 sao và có 2-3 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Tiếp tục 

duy trì hỗ trợ các chuỗi giá trị hiện có; phát triển mới 05 chuỗi giá trị trong sản 

xuất nông nghiệp và hỗ trợ phát triển mới 05 chuỗi cung ứng thực phẩm nông 

sản được cấp giấy xác nhận “sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”. Tập 

trung thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện nâng cao chất lươṇg các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quan 

tâm xây dưṇg nông thôn mới ở các xa ̃khó khăn, xa,̃ thôn biên giới. Xây dựng 
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mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” tại các xã đạt chuẩn nông thôn 

mới. Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mỗi huyện, 

thành phố hoàn thành xây dựng 2 - 3 khu dân cư kiểu mẫu. 

4. Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hải 

quan, thuế, kiểm dịch, xuất nhập cảnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để 

sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm, cấp bách có vai trò thúc 

đẩy, tạo động lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi 

trường đầu tư kinh doanh để huy động các nguồn lực từ các nhà đầu tư, doanh 

nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và 

phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; hỗ trợ, tạo điều kiện để nhà 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Hạ tầng khu chế xuất 1, Khu trung 

chuyển hàng hóa (giai đoạn 1) và các dự án khác. Tiếp tục nâng cao công tác dự 

báo tình hình, nắm bắt các chính sách, biện pháp áp dụng đối với hoạt động xuất 

nhập khẩu của phía Trung Quốc, kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, 

nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thí điểm việc nhập 

khẩu nguyên liệu thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma.  

5. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ 

tầng giao thông, đô thị; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư để tiếp tục đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hình thức đối tác công tư (PPP) 

cho các công trình, dự án hạ tầng giao thông, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng 

thiết yếu vùng khó khăn. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, hình thành 

các quỹ đất sạch cho phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy hiệu quả Quỹ phát triển 

đất, đầu tư các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành 

giải phóng mặt bằng đối với đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng tuyến cao tốc Bắc Giang 

- Lạng Sơn, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, thi công theo kế 

hoạch. Hoàn thành giải phóng mặt bằng, triển khai thi công đạt trên 50% khối 

lượng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B từ Km3+700-Km18. Đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các dự án: Tiểu dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các 

tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn; các dự án khu đô thị 

mới như: Mai Pha, Nam Hoàng Đồng, thị trấn Hữu Lũng, thị trấn Đồng Mỏ… 

và các công trình, dự án trọng điểm. Triển khai thực hiện Đề án phát triển giao 

thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025; lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.  

6. Tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và nâng cao năng lực hoạt động của 

các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có. Xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành Quy 

hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ dọc theo 

tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng và tổ 

chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Phấn đấu bàn giao mặt 

bằng cho nhà đầu tư đạt 70% trở lên đối với các dự án Khu chế xuất 1. Tập 

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

Thành, phấn đấu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt 70%. Hỗ trợ, tạo 
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điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án: Nhiệt điện Na Dương giai đoạn 2, các dự 

án thủy điện nhỏ trên địa bàn,...  

Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng 

và phát triển thương hiệu Việt. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, 

thực hiện tốt công tác định hướng phát triển sản xuất và thị trường tiêu thụ các sản 

phẩm chủ lực của địa phương. Phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết 

giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. 

Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các ngành dịch vụ 

trung chuyển hàng hóa, tái chế hàng xuất khẩu, vận tải, kho bãi, tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, tư vấn,... Đồng thời đẩy maṇh công tác chống buôn lâụ, gian lâṇ 

thương maị, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm.  

Tiếp tục thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá 

tiềm năng, thế mạnh du lịch. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030, Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn, Đề án 

phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Lạng Sơn. Hoàn thành công tác lập, phê 

duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, 

tỷ lệ 1/2000, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Quần thể khu du lịch 

sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Tổ chức khởi công và xây dựng một số hạng mục 

chính của dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Giải phóng 

mặt bằng bảo đảm theo tiến độ của Nhà đầu tư, hoàn thành giải phóng mặt bằng 

100% các vị trí thuộc giai đoạn 1 của dự án. Tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong 

việc triển khai thực hiện các khu, điểm du lịch khác.  

7. Tiếp tục triển khai 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; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển doanh nghiệp 

tỉnh đến năm 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, 

các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), cấp sở, ngành, UBND cấp huyện (DDCI); tăng cường hỗ trợ pháp lý liên 

ngành cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp 

tái cấu trúc, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh 

doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của thiên tai, dịch bệnh, phục hồi sản 

xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh các 

hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các 

thủ tục, triển khai dự án đầu tư đã cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 

2019. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tín dụng, 

hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân trong đời sống, kinh doanh.  

8. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng 

tăng tỷ trọng thu nội địa, chi đầu tư và giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Thực 

hiện rà soát, tập trung áp dụng các biện pháp thu nợ thuế quyền sử dụng đất và 

nợ thuế tài nguyên môi trường. Triển khai hiệu quả Đề án chống thất thu thuế 

đối với hoạt động kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng trên địa bàn tỉnh 
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giai đoạn 2020 - 2025. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; cắt giảm 

chi hội họp, đi công tác trong, ngoài nước; bảo đảm chi trả nợ, chi cho con người, 

an sinh xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kiểm soát bội chi, nợ công theo 

mục tiêu đề ra. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản công.  

9. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch và Chỉ thị nhiệm vụ 

năm học 2020 - 2021. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp; 

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; triển khai Kế hoạch 

thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng 

sống, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Thực hiện 

tốt các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân 

tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Triển khai hiệu quả Chương trình sữa học 

đường. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông, sách giáo khoa mới, tiếp tục là lớp 2, lớp 6. Triển khai thực hiện Đề án 

đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025. Mở rộng mặt bằng Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh, chuyển đổi 03 

trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện thành trường liên cấp Phổ thông 

dân tộc nội trú THCS&THPT. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực xã 

hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo.  

Tích cực triển khai các Nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số, 

thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2021-2025. Chủ động 

phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 có nguy cơ kéo dài. Nâng 

cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật y tế và áp dụng 

công nghệ hiện đại ở tất cả các tuyến khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, 

tăng sự hài lòng của người dân. Thiết lập hệ thống sổ sức khoẻ điện tử đến từng 

người dân, thường xuyên cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám 

sức khoẻ, chữa bệnh. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập. Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm, quản lý nhà thuốc và các phòng khám tư nhân. Thực hiện xã hội hoá 

công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, bảo đảm người dân được cung 

cấp đa dạng dịch vụ y tế có chất lượng.  

Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, 

trọng tâm là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021). Tăng 

cường quản lý các hoạt động lễ hội; thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng 

nguồn thu tài chính tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai Đề án xây 

dựng và phát triển Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

sản văn hóa. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, chú 

trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thể thao thành tích cao; đăng cai một số giải 

toàn quốc tại Lạng Sơn. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Thể dục, thể 

thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. Phát triển, nâng cao chất lượng báo 

chí, thông tin truyền thông.  
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Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của người dân; thực hiện các quyền của trẻ em, làm tốt công tác 

bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện 

hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tốt 

các chính sách đối với người có công với cách mạng. Giảm phát sinh mới tệ nạn 

xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy, phục hồi, quản lý sau cai. Thực 

hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. 

10. Tập trung quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai; tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng sản. 

Tiếp tục thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, Đề 

án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc 

doanh. Hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng ứng dụng, chuyển 

giao khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp. 

Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khoa học - công nghệ, khuyến khích đầu tư vào 

công nghệ cao. 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,…  

11. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 

trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; 

kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an 

toàn khu vực biên giới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện (Bắc Sơn, 

Tràng Định); diễn tập phòng thủ dân sự thành phố Lạng Sơn (diễn tập chữa cháy 

rừng). Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác tuyển 

quân năm 2021.  

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại 

âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tập trung đấu tranh với các loại 

tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức. Bảo đảm an ninh chính tri,̣ trật tự an toàn 

xa ̃hôị dip̣ trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đaị biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Đẩy mạnh các biện pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường công 

tác phòng, chống cháy nổ.  

Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch về đối ngoại, trọng tâm 

là phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện với Quảng Tây (Trung Quốc); 

thúc đẩy mở rộng quan hệ với các địa phương của một số nước có tiềm năng, 

các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Triển 

khai đồng bộ công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu 

quả công tác ngoại giao Đảng và ngoại giao Nhân dân. 

12. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục nâng cao, phát huy tinh 

thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, 
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chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu 

của các sở, ban, ngành; nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của 

đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các Đề án tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 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 hiệu quả, bảo đảm hoàn thành mục tiêu Đề án 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 

2021; Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp 

xã. Thực hiện các thủ tục thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du 

lịch tỉnh Lạng Sơn trực thuộc UBND tỉnh.  

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 so với Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020 từ 5% trở lên. Tiếp tục thực hiện Đề án Chính quyền điện tử tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2025; hoàn thiện thí điểm trung tâm điều hành đô thị 

thông minh tại thành phố Lạng Sơn. Giữ vững và phấn đấu cải thiện vị trí xếp 

hạng xây dựng Chính quyền điện tử so với các địa phương khác trong cả nước 

từ 1-2 bậc. Thực hiện các giải pháp thiết thực cải thiện và nâng cao Chỉ số quản 

trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).  

Triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, hạn chế tối 

đa tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, gây ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao 

hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để khiếu 

kiện vượt cấp./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  

  Quốc phòng, Công an; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 

- Các đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh; 

- Tòa án ND, Viện Kiểm sát ND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- HĐND, 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 CM, Ban TCD, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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