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Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;  

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 

  

Phần I 
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần phát 

huy những kết quả đã đạt được và khắc phục các khó khăn, thách thức khi dịch 

Covid-19 tái bùng phát, với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề 

ra, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, 

vừa phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã 

tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Quốc hôị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương 

về phát triển kinh tế - xã hội; đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, phê 

duyệt nhiệm vụ trọng tâm, xác định những nhiệm vụ quan trọng, đột phá của các 

cấp, các ngành để tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, khắc 

phục những hạn chế, huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tháo 

gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy hoạt 

động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức theo chủ đề năm 2021 là “Siết chăṭ kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm, quyết liêṭ hành đôṇg, sáng taọ bứt phá”. 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện khối 

lượng lớn công việc, đó là xây dựng, hoàn thiện các dư ̣thảo Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai nhiệm vụ phát 

triển các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025; ban hành Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; trình HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; quyết định phê duyệt 

04 kế hoạch, đề án triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU, 

ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại 
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hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; phê duyệt Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cấp huyện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến đô ̣

lâp̣ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn 

thành lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh. Chuẩn bị tốt các nội dung trình các kỳ họp chuyên 

đề của HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII; tổ 

chức thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 20 và 22 của HĐND tỉnh khóa XVI. 

Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào 

mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Triển khai cuộc tổng điều 

tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.  

Tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tổ chức 

sản xuất vụ Đông Xuân; tăng cường quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; chủ 

động phòng, chống thiên tai; triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

theo kế hoạch. Đẩy mạnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao năng lực 

thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

dịch Covid-19. Tâp̣ trung chỉ đạo công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; 

đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng, nhất là các dự án trọng 

điểm; xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương án tài chính 

của Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn; thống nhất phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt. Phân công từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các dự án 

trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phụ trách. Triển khai thực 

hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung, quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng. Tập trung giải quyết, phối hợp 

với Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại, giải quyết một số vụ việc tồn đọng, 

kéo dài. Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2019; việc đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015-2019 tại 

tỉnh Lạng Sơn. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng 

cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; triển khai xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính 

thành phố Lạng Sơn. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, 

an toàn cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.  

Tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) để quán 

triệt, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Tổ chức kiểm tra tình hình triển 

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

2021, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 11 huyện, thành phố. Làm việc với một 

số sở, ngành, chủ đầu tư, doanh nghiệp; kiểm tra việc thực hiện các dự án, công 

tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới để nắm tình hình, kịp thời chỉ 
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đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tổ 

chức các hội nghị, cuộc họp chuyên đề để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, 

kịp thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội. Thường 

xuyên rà soát, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung 

chỉ đạo giải quyết các kết luận, kiến nghị của các Đoàn giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri.  

2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên 

phạm vi cả nước trong cả hai đợt bùng phát thứ ba và thứ tư. Trong đợt dịch 

bùng phát lần thứ ba (khi xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng tại Quảng 

Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác), trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng tình 

hình, mức độ của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cùng với kinh nghiệm trong phòng 

chống dịch ở các đợt trước, UBND tỉnh đã có chỉ đạo phù hợp, bình tiñh, đúng 

đắn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lạng Sơn 

không ghi nhận thêm ca bệnh, bảo đảm Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi.  

Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư từ cuối tháng 4/2021 được đánh giá 

nguy hiểm, phức tạp hơn, với biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh trên diện 

rộng, tập trung ở các bệnh viện và khu công nghiệp, với hàng trăm ca nhiễm hằng 

ngày, nhất là tại Bắc Giang, tỉnh tiếp giáp với Lạng Sơn. Với tinh thần sẵn sàng 

trong mọi tình huống, cảnh giác cao, không chủ quan, lơ là, UBND tỉnh đã khẩn 

trương chỉ đạo, kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, 

thường xuyên bám sát tình hình dịch bệnh, thay đổi các biện pháp phòng chống 

phù hợp với diễn biến và mức độ của dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp đã thần tốc truy vết, phân loại đối tượng có liên quan đến dịch 

Covid-19 để tổ chức cách ly, điều trị theo đúng quy định; tổ chức xét nghiệm 

SARS-CoV-2 trên diện rộng để sớm phát hiện ca dương tính, khoanh vùng, áp 

dụng ngay các biện pháp cần thiết, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan ra cộng 

đồng; đẩy mạnh ủy quyền cho cấp huyện để chủ động, linh hoạt áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch, tăng cường tuyên truyền, thông tin về các biện pháp 

phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tạm dừng một số hoạt động 

không thiết yếu để ngăn ngừa nguy cơ bệnh dịch lây lan trong cộng đồng,... Đồng 

thời tiếp tục đề ra những giải pháp mới, hiệu quả, sáng tạo được đánh giá cao, 

nhất là xây dựng và triển khai ứng dụng bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo 

điều kiện cho hoạt động xuất nhập cảnh qua địa bàn, mở luồng xanh cho xuất 

khẩu vải thiều, tổ chức phân luồng, kiểm soát người và phương tiện giao thông 

đường bộ từ các địa phương khác đến tỉnh Lạng Sơn, thống nhất với tỉnh Bắc 

Giang về phương án, kế hoạch đón công nhân tại các khu công nghiệp trở về địa 

phương, áp dụng linh hoạt các Chỉ thị số 15/CT-TTg, 16/CT-TTg, 19/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ đối với từng điạ bàn để phù hơp̣ với tình hình dic̣h 

bêṇh. 

Đã duy trì 05 chốt kiểm dịch ra vào cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ các chốt 

kiểm dịch ra vào biên giới và thực hiện khai báo y tế đối với các lái xe, chủ hàng và 

các trường hợp từ các nơi khác đến cửa khẩu; duy trì 156 lán, chốt tuần tra, kiểm 
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soát chặt chẽ dọc tuyến biên giới; khai báo y tế điện tử, cài đặt mã QR-CODE và 

truy vết tại 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 11/5/2021, đã thành lập 03 

chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh tại các huyện Văn Lãng, Hữu Lũng, Đình 

Lập1; các huyện có địa bàn giáp ranh với tỉnh Bắc Giang đã chủ động thành lập các 

chốt kiểm dịch y tế liên ngành để kiểm soát dịch bệnh theo quy định. Hoàn thành 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đơṭ 1, đợt 2 năm 2021 theo kế hoạch.  

Với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt để kiểm soát, đẩy lùi, chiến thắng bệnh 

dịch trên tinh thần cao nhất,“chống dịch như chống giặc”, cùng với sự nỗ lực, 

cố gắng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, nhất là các đơn 

vị tuyến đầu và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, tình hình dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, hạn chế thấp nhất lây lan trong cộng đồng; các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì.  

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Về phát triển kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,72% so 

với cùng kỳ, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,27%, công 

nghiệp và xây dựng tăng 7,23% (công nghiệp tăng 5,49%, xây dựng tăng 

8,68%), dịch vụ tăng 7,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,92%.  

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

Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới được tập trung chỉ đạo. Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân đạt kế hoạch, cơ 

cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá 

trị kinh tế cao; các loại vật tư, giống cây trồng được cung ứng đầy đủ, giá cả ổn 

định, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng 

năm ước thực hiện 48.897,62 ha, đạt 99,49% kế hoạch, tăng 1,49% so với cùng 

kỳ2; tổng sản lượng lương thực ước đạt 151,6 nghìn tấn, giảm 1,31%. Đàn gia 

súc, gia cầm phát triển ổn định, trong đó đàn lợn tăng cao so với cùng kỳ do dịch 

tả lợn Châu Phi được khống chế, người chăn nuôi yên tâm đẩy mạnh tái đàn3; 

tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xuất hiện nhỏ lẻ tại một số huyện, các cơ 

quan chức năng đã kịp thời xử lý và phòng chống lây lan4. Diện tích nuôi thủy 

sản ước 1.285 ha, đạt 101,9% kế hoạch năm, sản lượng đạt 824 tấn5. Tổng diện 

tích trồng rừng mới 6.850 ha, đạt 76,11% kế hoạch, tăng 0,87% so với cùng kỳ; 

trồng cây ăn quả 854 ha, đạt 170,7% kế hoạch, tăng 62,85% so với cùng kỳ. Do 

thời tiết diêñ biến phức tap̣, hanh khô kéo dài trong những tháng đầu năm, đã 

                                           
1 Chốt số 01 trên quốc lộ 1A: địa điểm km 93, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; Chốt số 02 trên quốc lộ 31: địa 

điểm km104 + 700, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; Chốt số 03 trên quốc lộ 4A: địa điểm km34, xã Bắc Hùng, 

huyện Văn Lãng. 
2 Trong đó: Lúa 15.443,3 ha, giảm 0,37% so với cùng kỳ; ngô 13.765,9 ha, giảm 2,96%; thuốc lá 2.092 ha, tăng 

1,26%; ớt 1.612,37 ha, giảm 14,06%; rau các loại 5.556 ha, giảm 6,87%; thạch đen  2.507,7 ha, tăng 54,32% so 

với cùng kỳ (do hiện nay được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc). 
3 Đàn trâu 78.981 con, bằng 97,71% cùng kỳ; đàn bò 33.605 con, tăng 2,7%; đàn lợn 145.665 con, tăng 42,5%; 

đàn gia cầm 5.122 nghìn con, tăng 7,2%. 
4 Dịch viêm da nổi cục trâu, bò, dịch lở mồm long móng trâu, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh cúm gia cầm, bệnh dại. 
5 Có tổng số 570 lồng cá nuôi trên địa bàn toàn tỉnh, từ đầu năm đến nay đã thả nuôi khoảng 3 triệu con cá bột, 

đạt 95% kế hoạch năm; cung ứng khoảng 270.000 con cá giống các loại (trắm, chép, mè, trôi,...). 
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xảy ra 16 vụ cháy rừng, tăng 15 vụ so với cùng kỳ; diện tích thiệt hại 27,02 ha 

rừng, tăng 26,1 ha. Hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; 

tiếp tục tập trung triển khai Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020-2030; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); các chính 

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

thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn xây dựng 05 chuỗi giá 

trị trong sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt, hỗ trợ năm 20206. Đã phê 

duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021 cho 17 sản phẩm7, tổng số hiện có 47 sản phẩm 

OCOP8. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng Thạch đen9. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm tập trung thực hiện  

ngay từ đầu năm. Đối với các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2021, thực hiện 

tốt công tác chuẩn bị đầu tư và các điều kiện để khởi công xây dựng các công 

trình bảo đảm tiến độ hoàn thành tiêu chí; tập trung xây dựng các Khu dân cư 

kiểu mẫu, vườn mẫu, xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; chuẩn bị các 

điều kiện triển khai các mô hình phát triển sản xuất năm 2021. Hiện nay do 

Trung ương chưa phân bổ nguồn vốn thưc̣ hiêṇ Chương trình MTQG xây dưṇg 

nông thôn mới năm 2021 nên phần lớn các danh muc̣ công trình đang thưc̣ hiêṇ 

viêc̣ chuẩn bi ̣măṭ bằng và thủ tuc̣ đầu tư. Một số huyện đã chủ động tạm ứng 

ngân sách huyện để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại xã phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới năm 202110. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới: bình quân 01 xã đạt trên 13 tiêu chí. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Để thực hiện tốt đồng thời hai mục tiêu “bảo đảm phát triển kinh tế cửa 

khẩu, lưu thông hàng hóa” và “phòng chống dịch Covid-19”, các cơ quan, đơn 

vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế cửa khẩu, nhất là tháo 

gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, tiếp tục 

đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng thời triển khai mạnh mẽ các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu. Trong 4 

tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu chủ lực trên địa bàn 

tỉnh tương đối sôi động, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tăng 

cao. Tuy nhiên từ đầu tháng 5/2021, do tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến 

phức tạp, phía Trung Quốc thay đổi một số quy định về xuất nhập khẩu11, dẫn 

                                           
6 (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. 
7 Trong đó có 06 sản phẩm 04 sao, 11 sản phẩm 03 sao, 
8 Trong đó có 15 sản phẩm 04 sao và 32 sản phẩm 03 sao. 
9 Đã tiếp nhận 124 hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng thạch đen, 7 hồ sơ đề nghị cấp mã cơ sở đóng gói; hoàn 

thiện báo cáo đề nghị cấp mã số cho 57 mã vùng trồng (diện tích 297,563 ha), 01 mã báo biến động, cấp mã số 

cơ sở đóng gói cho 07 doanh nghiệp xuất khẩu Thạch đen. 
10 Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình. 
11 Tạm ngừng thông quan tại cặp cửa khẩu phụ Pò Nhùng - Dầu Ái và Na Hình - Kéo Ái  để đảm bảo công tác 

phòng dịch; tạm ngừng nghiệp vụ xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam tại cặp cửa khẩu Cốc Nam-Lũng Vài. 
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đến lượng xe dồn ứ tương đối nhiều vào một số thời điểm. Các lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp điều tiết, phân 

luồng giao thông, nhanh chóng và tạo điều kiện thông quan hàng hóa, nhất là 

các mặt hàng hoa quả xuất khẩu của Việt Nam12. Thực hiện luồng xanh đối với 

quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong lưu thông 

cũng như giải quyết thủ tục thông quan cho quả vải nói riêng và nông sản của 

vùng các tỉnh đang vào vụ thu hoạch xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh. Hiện nay có 05/12 cửa khẩu đang duy trì hoạt động13. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước 2.010 triệu USD, đạt 65,26% 

kế hoạch, tăng 44,6% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu 690 triệu USD, đạt 

51,49% kế hoạch, tăng 13,1% so với cùng kỳ; nhập khẩu 1.320 triệu USD, đạt 

75,86% kế hoạch, tăng 69,2% so với cùng kỳ. Hàng xuất khẩu địa phương 61 

triệu USD, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 27,1% so với cùng kỳ.  

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

Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công 2021 theo đúng kế hoạch, tập trung 

bố trí cho thanh toán nợ, các dự án hoàn thành và chuyển tiếp. Tổng nguồn vốn 

đầu tư công 2021 là 2.911,8 tỷ đồng (chưa bao gồm chương trình MTQG), tăng 

5,4% (tăng 150 tỷ đồng) so với Trung ương giao, trong đó vốn cân đối ngân 

sách địa phương 1.418,2 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương (chưa bao gồm 

Chương trình mục tiêu quốc gia) 1.493,5 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 

các dự án ước 1.100,47 tỷ đồng, đạt 37,79% kế hoạch, trong đó các dự án sử 

dụng vốn NSĐP là 600,47 tỷ đồng, đạt 42,34% kế hoạch(14); vốn NSTW là 500 

tỷ đồng, đạt 33,48% kế hoạch(15). Công tác giải ngân thanh toán vốn được kiểm 

soát chặt chẽ, đúng quy định; đối với kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân được 

926,36 tỷ đồng, đạt 31,81% kế hoạch; số vốn được chuyển nguồn từ năm 2020 

sang năm 2021 là 202 tỷ đồng, giải ngân được 10,35 tỷ đồng, đạt 5,12% kế 

hoạch16.  

Đến nay cơ bản các dự án chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, đã phê duyệt 

chủ trương đầu tư 07 dự án; đã tổ chức khởi công 06/11 dự án khởi công mới 

(trong đó dự án trọng điểm Cải tạo, nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến 

Km18), 05 dự án còn lại dự kiến khởi công trong quý III/2021; các dự án chuyển 

tiếp triển khai thực hiện theo tiến độ phê duyệt. Về nguồn vốn trung ương còn 

                                           
12 Do lượng xe chở hàng hóa gia tăng lên tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, là nguyên nhân chính dẫn đến 

tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu vực này.  Đồng thời, do phía Trung Quốc thiếu lái xe chuyên trách, khi lái xe chở 

hàng sang đã để lại xe trong bến bãi của phía Việt Nam, quay trở lại Trung Quốc tiếp tục chở hàng, các xe Việt 

Nam chờ lấy hàng không thể vào bãi, phải chờ phía ngoài.  
13 Gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ 

Tân Thanh, Cốc Nam (riêng cửa khẩu Cốc Nam tạm dừng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam). 
14 Trong đó: Vốn cân đối NSĐP theo tiêu chí 406,47 tỷ đồng, đạt 57,48% kế hoạch; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ 

số kiến thiết 4 tỷ đồng, đạt 36,36% kế hoạch; vốn đầu tư từ thu phí kết cấu hạ tầng cửa khẩu 40 tỷ đồng, đạt 

26,67% kế hoạch; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 150 tỷ đồng, bằng 27,27% kế hoạch. 
15 Trong đó: vốn trong nước 350 tỷ đồng, đạt 35,38% kế hoạch; vốn nước ngoài (ODA) 150 tỷ đồng, đạt 29,75% 

kế hoạch;  
16Đến hết 31/12/2019, nợ giá trị khối lượng hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn là 1.701,9 tỷ đồng, kế hoạch 

năm 2020 đã bố trí 774,7 tỷ đồng (bằng 45,5% tổng số nợ), số còn lại bố trí thanh toán giai đoạn sau năm 2020. 
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02 dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn17, UBND tỉnh đã trình Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Nguồn vốn 

ODA có 07 dự án chuyển tiếp, đang triển khai thực hiện theo quy định.  

Trong năm, UBND tỉnh đã xác định 21 dự án trọng điểm để tập trung chỉ 

đạo18, trong đó 06 dự án vốn ngân sách nhà nước đang được khẩn trương triển 

khai, tuy nhiên tiến độ còn chậm, gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng 

mặt bằng. Tiếp tục triển khai 05 dự án đã được phê duyệt và thực hiện theo hình 

thức đối tác công tư (PPP), trong đó 01 dự án BOT được chuyển từ Bộ Giao 

thông vận tải về cho UBND tỉnh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Dự án 

đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn). Trong 6 tháng ước xây 

dựng được 182 km đường bê tông giao thông nông thôn các loại, đạt 52% kế 

hoạch, sử dụng 16.510 tấn xi măng. 

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được quan tâm chỉ đaọ triển khai. 

Hằng tháng UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện và 

giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt tại các dự án trọng điểm của tỉnh, 

huyện. UBND các huyện, thành phố có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo thực 

hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án và đạt được một số kết quả tích 

cực, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư như dự án Quốc lộ 4B, 

dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông 

thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 

án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1. Tuy nhiên nhìn chung công tác giải phóng 

mặt bằng vẫn chưa đáp ứng tiến độ, yêu cầu đề ra.  

Công tác lập Quy hoạch tỉnh được triển khai khẩn trương, bám sát tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã ban hành. Các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố hoàn thành đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch 

ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020, đánh 

giá thực trạng tình hình, tiềm năng, lợi thế, đề xuất một số định hướng lớn của 

các ngành, lĩnh vực và địa bàn, gửi đơn vị tư vấn tổng hợp. Hiện nay, đơn vị tư 

vấn đã cơ bản hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, đang tổng 

hợp xây dựng dự thảo quy hoạch. 

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

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định. Chỉ số sản xuất công 

nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 5,43% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai 

khoáng tăng 3,28%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,69%; sản xuất và 

phân phối điện giảm 1,89%; cung cấp nước, xử lý rác thải tăng 6,03%. Các sản 

phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ như điện thương phẩm, xi măng, gạch các 

loại, đá các loại, nước máy, đá mài, gỗ và các sản phẩm từ rừng trồng (trong đó 

xi măng và đá mài tăng mạnh); các sản phẩm giảm: điện sản xuất, than sạch, 

                                           
17 Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã hoàn thành hồ 

sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Tờ  trình số 62/TTr-UBND ngày 

16/5/2021; Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐH.28 (Cao Lộc-Ba Sơn), huyện Cao Lộc đã được HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2020); 
18 Trong đó, 06 dự án sử dụng vốn đầu tư công và 15 dự án vốn ngoài ngân sách. 
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clinke19. Đã thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc. Tập 

trung triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 

90/TTg-CN ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện mục tiêu 

thành lập Khu công nghiệp Hữu Lũng trong năm 2021. HĐND tỉnh đã thông qua 

Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/5000; UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chung; trình HĐND tỉnh tại 

kỳ họp giữa năm 2021 đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2.000.  

Thương mại nội địa cơ bản ổn định, các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm,  

cung ứng đầy đủ, đáp ứng tốt các nhu cầu đời sống và sản xuất của Nhân dân. 

Từ đầu tháng 5/2021 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tạm ngừng các 

hoạt động không thiết yếu, các cơ sở dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ...; 

hoạt động, doanh thu các nhà hàng, các dịch vụ trong tháng 5, 6 giảm so với các 

tháng đầu năm. Tuy nhiên tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 

tháng đầu năm ước 10.857 tỷ đồng, đạt 48,7% kế hoạch, tăng 8,8% so với cùng 

kỳ.  

Hoạt động giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, luân 

chuyển hàng hóa; doanh thu 6 tháng ước 410,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng 

kỳ20. Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng, mở 

rộng phạm vi phục vụ; doanh thu bưu chính ước 90 tỷ đồng, đạt 37,5% kế hoạch; 

doanh thu viễn thông 500 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch. Hệ thống ngân hàng triển 

khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc Thông tư 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ 

nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-1921. Tổng 

nguồn vốn huy động tại các ngân hàng thương mại ước đến 30/6/2021 đạt 32.000 

tỷ đồng, tăng 2,5% so với 31/12/2020; dư nợ tín dụng 34.070 tỷ đồng, tăng 1,3%.  

Triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch, quảng bá tiềm năng 

du lịch Lạng Sơn thông qua nhiều hình thức khác nhau. Dự ước trong 6 tháng 

đầu năm thu hút 1.091,9 nghìn lượt khách du lịch, đạt 33,3% kế hoạch, tăng 

73,2% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 12,3 nghìn lượt, đạt 2,5% kế 

hoạch, giảm 78,1%; khách nội địa 1.079,6 nghìn lượt, tăng 87,3%; doanh thu du 

lịch 616,3 tỷ đồng, đạt 32,4% kế hoạch, tăng 108%. Công nhận điểm du lịch 

Làng du lịch cộng đồng Vũ Lăng tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn. Đã phê duyệt 

nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm 

                                           
19 Điện sản xuất: 462 triệu Kwh đạt 50,8% kế hoạch, giảm 3,1%; điện thương phẩm: 370 triệu Kwh; đạt 42,7% 

kế hoạch, tăng 1,8%; than sạch: 293 nghìn tấn, đạt 51,5% kế hoạch, giảm 6,5%; xi măng: 437 nghìn tấn, đạt 

40,1% kế hoạch, tăng 18,4%; Clinker: 162 nghìn tấn, đạt 42,2% kế hoạch, giảm 30,2%; gạch các loại 122 triệu 

viên, đạt 50,4% kế hoạch, tăng 3,4%; đá các loại 1.945  nghìn m3, đạt 47,6% kế hoạch, tăng 7,5%; nước máy 

4.625 nghìn m3, đạt 46,8% kế hoạch, tăng 5,1%; bột đá mài 4.184 tấn, đạt 58% kế hoạch, tăng 22,4%; gỗ và các 

sản phẩm từ gỗ rừng trồng: 64 nghìn m3, đạt 47% kế hoạch, tăng 2,4%. 
20 Luân chuyển hành khách ước đạt 96.317 nghìn HK.Km, giảm 0,9% so với cùng kỳ, luân chuyển hàng hóa 

94.016 nghìnT.Km, tăng 30,5%. 
21 Trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng dư nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi vay; 

hạ lãi suất là 1.149 tỷ đồng, với 458 khách hàng được hỗ trợ. Trong đó, có 103 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ 

trợ với tổng dư nợ là 691 tỷ đồng (chiếm 60,1% tổng dư nợ được hỗ trợ). 
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đến chân núi Mẫu Sơn và nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu trung 

tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị 

tổ chức Lễ động thổ dự án nhưng do dịch bệnh nên taṃ hoãn.  

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

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; ban hành và triển 

khai Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021; 

xây dựng Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021-2025. Hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Từ 

01/01/2021 đến 30/6/2021 đăng ký thành lập mới 252 doanh nghiệp, tăng 34,7% 

so với cùng kỳ, đạt 50,2% kế hoạch với tổng số vốn đăng ký 2.096 tỷ đồng, 

tăng 59,8%, có 30 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; có 95 

doanh nghiệp hoạt động trở lại, 140 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, 

140 doanh nghiệp đã giải thể và 141 doanh nghiệp đang chờ giải thể. Lũy kế 

toàn tỉnh có 3.315 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 29.034  tỷ đồng; có 655 chi 

nhánh, văn phòng đại diện. Đăng ký thành lập mới 34 hợp tác xã, giải thể 04 

hợp tác xã; lũy kế có 361 hợp tác xã và 02 Liên hiệp Hợp tác xã đăng ký hoạt 

động với số vốn đăng ký 915,092 tỷ đồng. 

Triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thẩm định dự án đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư năm 2020. Từ đầu năm đến 30/6/2021, đã chấp thuận chủ 

trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, tổng vốn đăng 

ký 2.042,9 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 27 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký giảm 

605,4 tỷ đồng, chấm dứt hoạt động 02 dự án. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình 

hoạt động, triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách còn gặp nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy vậy, các nhà đầu tư, nhà thầu và các 

đơn vị liên quan đã nỗ lực chuẩn bị các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các dự án, đã đẩy nhanh công tác triển khai quy hoạch xây dựng dự án 

Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; các khu đô thị như Khu đô thị 

phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Khu đô thị mới Bến Bắc, Khu đô 

thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đạt kết quả khả quan trong công tác giải 

phóng mặt bằng. 

e) Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm. Triển khai thực hiện việc gia hạn thời hạn 

nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và 

tiền thuê đất trong năm 2021 để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát kỹ các nguồn thu trên địa bàn, 

lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác chống thất thu 

thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế. Tổng thu ngân sách trên 

địa bàn 6 tháng đầu năm là 5.738,9 tỷ đồng, đạt 98,35% dự toán, tăng 88,69% so 

với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 1.438,7 tỷ đồng, đạt 60,32% dự toán, tăng 
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11,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.296,4 tỷ đồng, đạt 124,53% dự toán, 

tăng 146,35%22; các khoản huy động đóng góp 3,9 tỷ đồng.  

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, bảo đảm đúng định mức, chế 

độ; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên các chế độ chi đảm  

bảo an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng là 4.302,8 tỷ đồng, 

đạt 40,07% dự toán, bằng 96,05% cùng kỳ; trong đó chi cân đối ngân sách địa 

phương 3.872,5 tỷ đồng, đạt 43,63% dự toán, bằng 100,93% cùng kỳ23; chi các 

chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 

430,3 tỷ đồng, đạt 23,11% dự toán, bằng 66,91% cùng kỳ.  

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, đồng thời trưng dụng cơ sở vật chất để phục vụ công tác cách 

ly phòng chống dịch bệnh. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại các 

cấp phổ thông24. Tập trung chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2021 và công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022. Triển khai Chương trình 

Sữa học đường năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt danh mục sách 

giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh từ 

năm học 2021-2022. Tích cực tuyên truyền, tăng cường các biện pháp phòng ngừa 

bạo lực học đường, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Quyết định công nhận 09 

trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 202125.  

Các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng chuyên 

môn và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, tổ chức trực 04 cấp, đảm bảo trực 

24/24 giờ26. Thực hiện phân luồng, phân loại khám ngay từ khi người bệnh đến 

bệnh viện, nhằm phát hiện những ca nghi ngờ mắc Covid-19 để cách ly kịp thời. 

Cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin, vật tư phục vụ tiêm chủng mở rộng27. Công 

tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện đúng 

theo kế hoạch28.  

Tập trung ưu tiên chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn thành chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đơṭ 1, đợt 2 năm 2021 tại 11 điểm tiêm trên 

toàn tỉnh, đến hết tháng 6/2021 đã tiêm được 33.970 người, đảm bảo an toàn trong 

tiêm chủng. Đến hết ngày 30/6/2021, trong đợt dịch lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh đã 

ghi nhận 109 ca dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó 70 trường hợp đã điều 

trị khỏi; 01 trường hợp tử vong), 2.886 F1, 22.677 F2 (trong đó còn theo dõi 118 

F1 và 176 F2, đã hoàn thành cách ly 2.768 F1 và 22.501 F2); từ ngày 07/6/2021 

                                           
22 Do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến chi phí vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường biển tăng cao, hạn 

chế vận tải bằng đường hàng không dẫn đến lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ tăng.  
23 Trong đó: Chi đầu tư phát triển 547,5 tỷ đồng, đạt 37,41% dự toán, giảm 3,7%; chi thường xuyên 3.268,5 tỷ 

đồng, đạt 45,21% dự toán, tăng 2,25%. 
24 Tuy nhiên, do dịch Covid-19 tái bùng phát, đã tổ chức dạy và học trực tuyến 2 tuần cuối của chương trình học, 

đảm bảo khung chương trình, tổ chức kết thúc năm học sớm hơn so với dự kiến kế hoạch . 
25 Trong đó có 04 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học, 04 trường THCS. 
26 Kết quả khám và chữa bệnh công lập cả 3 tuyến ước khám 655.683 lượt; điều trị nội trú bệnh viện và lưu trú 

tại trạm y tế xã 66.456 lượt.  
27 Có 80% số trẻ dưới 1 tuổi đươc̣ tiêm đầy đủ các loaị vắc xin theo quy định. 
28 kiểm tra 2144 cơ sở thực phẩm, số cơ sở vi phạm: 264 cơ sở (chiếm 12,3 %); số cơ sở vi phạm bị xử phạt 

VPHC: 111 cơ sở; số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 93.775.000 đồng.  
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đến nay, toàn tỉnh chưa phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 trong côṇg đồng. Từ 

ngày 10/6 - 30/6/2021, đã tổ chức tiếp nhận, đón 7.584 người từ các khu công 

nghiêp̣ Bắc Giang về địa phương.  

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội Xuân, tuy nhiên do diễn biến phức tạp 

của dịch Covid-19 nên đã dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người để 

đảm bảo an toàn dịch bệnh. Phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án phát 

triển văn hóa. 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, trong đó đã hoàn 

thành xây dựng các hạng mục Đền Chi Lăng giai đoạn 1, đang xem xét chủ 

trương xây dựng giai đoạn 2. Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công 

viên địa chất toàn cầu trên địa bàn 05 huyện (Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, 

Bình Gia, Bắc Sơn). Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 190 

năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; thực hiện quy trình lựa chọn Công dân Lạng 

Sơn ưu tú lần thứ nhất. Tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp tổ chức 

thành công Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ 33 mang tên “Non sông liền một dải” chặng 3 đua vòng quanh 

thành phố Lạng Sơn. Tiếp tục duy trì công tác đào tạo, huấn luyện thể dục thể 

thao, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng.  

Tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ 

xã hội. Tổng giá tri ̣quà tăṇg đối với các đối tươṇg chính sách dip̣ Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021 là 37,2 tỷ đồng (tăng 8,1 tỷ đồng so với năm 2020), trong đó 

có 11,7 tỷ đồng đóng góp từ nguồn xã hội hóa. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn 

dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Nhân 

dân, các cơ quan, đơn vị cùng với cộng đồng doanh nghiệp đã góp công, góp của, 

chung tay phòng chống dịch, nhiều bếp ăn phục vụ các bữa ăn cho các cơ sở 

cách ly, cơ sở y tế đã ra đời, nhiều tình nguyện viên đã xung phong tham gia vào 

tâm dịch,... Đã kêu gọi, ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh được trên 

27,3 tỷ đồng, trong đó, bằng tiền mặt là trên 20,1 tỷ đồng29, nhu yếu phẩm, trang 

thiết bị y tế là hơn 6,2 tỷ đồng30. Tạo việc làm mới cho khoảng 8.314 người, đạt 

59,4% kế hoạch. Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc 

làm của tỉnh cho vay 43 tỷ đồng với 1.081 dự án, tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm cho 1.081 người lao động. Trợ cấp thường xuyên cho 23.888 lượt 

người có công và thân nhân với kinh phí 45.228 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo ước 

giảm 0,85%, tương đương 1.700 hộ. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT là 

                                           
29 Trong đó, Công ty Khí Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng bằng tiền mặt, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Lạng 

Sơn ủng hộ 3 tỷ đồng (mua vắc xin), Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 

ủng hộ 500 triệu đồng (mua vắc xin); ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn là trên 1,4 tỷ đồng, Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh là trên 3,1 tỷ đổng...  
30 Trong đó, Tập đoàn Sun Group tài trợ 10.000 vật tư test xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên COVID-19 

Hàn Quốc, tương đương 2,1 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ 4.750 vật 

tư test xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên COVID-19 Hàn Quốc, tương đương 1 tỷ đồng.  
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788,1 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch; tổng số chi 272,5 tỷ đồng; tỷ lệ bao phủ 

BHYT đạt 92,8%. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, 

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

được cải thiện, không để phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo. 

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

Đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 của các 

huyện, thành phố; hoàn thành công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; hoàn thành dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 

05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, 

thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân và tổ chức31. 

Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước được 

quan tâm thực hiện theo quy định32.  

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Quản lý và 

theo dõi 29 đề tài, dự án; tổ chức 08 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đề xuất đặt hàng năm 2021. Đề xuất với Bộ Khoa học và 

Công nghệ phê duyệt 04 nhiệm vụ. Tổ chức tuyển chọn 08 nhiệm vụ thuộc Đề 

án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 

2021-2025. Bố trí địa điểm Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng, công nghệ và an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ. 

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

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

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đã triển khai thực 

hiện và kết thúc 129/182 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 

với số tiền 2.137,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.239,9 triệu đồng33. Các tổ 

chức thanh tra chuyên ngành đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong các 

lĩnh vực đối với 257 tổ chức, cá nhân, với số tiền xử phạt 738,3 triệu đồng, đã 

nộp ngân sách 738,3 triệu đồng. Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.198 lượt 

công dân; tiếp nhận 159 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó 70 đơn khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp (giảm 

14,6% so với cùng kỳ), đã giải quyết được 58 đơn, đạt 82,9%. Tổ chức triển 

khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2021 theo Kế hoạch, đã triển khai 10 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đã kết thúc 04 cuộc, kiến nghị thu 

hồi và đã thu hồi được 364 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện rà soát các vụ việc phức 

tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, đã rà soát, 

giải quyết 12/12 vụ việc thuộc thẩm quyền.  

                                           
31 Ban hành 22 quyết định giao đất, thu hồi đất cho 22 tổ chức, với tổng diện tích 25,23ha; 08 quyết định thuê đất 

cho 07 tổ chức, với tổng diện tích 124,07 ha. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 86 Giấy, 

đạt 57,3% kế hoạch; cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được 6.843 Giấy, đạt 83,5% kế hoạch. 
32 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 02 mỏ và 01 dự án đầu tư xây dựng công trình với tổng số tiền 

phê duyệt 7.091 triệu đồng; thẩm định xác nhận trữ lượng khoáng sản đối với 03 mỏ. 
33 Đã thu hồi được 1.038,9 triệu đồng; yêu cầu trả lại cá nhân 44,6 triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán và 

xử lý khác 852,9 triệu đồng 
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Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

trọng tâm là dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2021, các mặt hàng thiết yếu trong 

phòng chống dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng 

đã kiểm tra, xử lý vi phạm 3.259 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng cấm; xử phạt vi phaṃ hành chính 2.684 vụ với tổng số tiền phạt trên 

39.303,3 triệu đồng34. Đã khởi tố 193 vụ, 275 đối tượng buôn lậu, gian lận 

thương mại. 

5. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

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

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

công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được thực hiện theo kế hoạch; hoàn 

thành công tác tuyển quân năm 2021 bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu được giao35; 

thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm 

“vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với nhiệm vụ của từng địa bàn.  

Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm 

an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác điều tra, phá án được tăng cường, tỷ lệ khám 

phá án đạt 92,24% (trọng án đạt 100%)36. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng đã phát 

hiện 4.111 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc (giảm 104 lượt người so 

với cùng kỳ), đã phát hiện, khởi tố, điều tra 37 vụ 130 bị can liên quan đến hành 

vi xuất, nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; 

tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ37; đã phát hiện, xử lý 21.101 

trường hợp vi phạm. Tập trung triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đến nay toàn tỉnh đã thu 

nhận 545.048/587.777 hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt 92,7% chỉ tiêu Bộ Công 

an giao. 

Hoạt động đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường. Tổ chức thành 

công Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 và Hội nghị 

lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng 

Ninh, Hà Giang, Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung 

Quốc tại điểm cầu Lạng Sơn; Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện 03 văn kiện 

pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2020. Lãnh đạo 

                                           
34 Trong đó tiền phạt vi phạm hành chính 10.652 triệu đồng, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 9.026,2 triệu đồng, 

tiền thanh lý hàng hóa tịch thu 46,4triệu đồng, trị giá tang vật tịch thu 19.578,5 triệu đồng. 
35 Toàn tỉnh có 1.250 thanh niên nhập ngũ và được giao về các đơn vị. 
36 Toàn tỉnh xảy xa 116 vụ phạm pháp hình sự (giảm 15 vụ so với cùng kỳ 2020), hậu quả làm chết 01 người, bị 

thương 58 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng; đã điều tra truy xét, làm rõ 138 vụ, 187 đối tượng 

(31 vụ, 44 đối tượng xảy ra từ trước), thu hồi tài sản trị giá 01 tỷ đồng. Bắt 105 vụ 432 đối tượng đánh bạc, thu 

trên 1,2 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan. Phát hiện, bắt 166 vụ, 241 đối tượng tội phạm về ma túy (tăng 37 vụ 

so với cùng kỳ năm 2020) thu giữ 6.535,1 gam hêrôin. Xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 15,17 triệu 

đồng, 01 người bị thương.  
37 Từ 16/12/2020 đến 14/6/2021 xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 6 người; giảm 01 

vụ, 03 người chết, 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-nien-ptag.html
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UBND tỉnh đã hội đàm với Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, Quảng Tây 

(Trung Quốc) về xây dựng, hoàn thiện hạ tầng khu vực cửa khẩu hai bên, giải 

pháp nâng cao năng lực thông quan, xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu. Tiếp tục kết 

nối, trao đổi thông tin thúc đẩy các chương trình hợp tác theo kế hoạch với các 

đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp; các cơ quan, tổ chức quốc tế, 

cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.  

6. Công tác cải cách hành chính   

Công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, trọng 

tâm là nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc của các cấp, ngành và 

trách nhiệm của người đứng đầu. Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

nhiệm vụ; nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị năm 202038 và chỉ số cải 

cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2020. 

Triển khai thực hiện các Kế hoạch về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 

2021, về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 

2025; Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính 

thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn; sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng và chuyển 

trung tâm hành chính huyện Cao Lộc đến địa điểm mới. Thực hiện rà soát và sắp 

xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP trên địa bàn 

tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính năm 2021. Tập trung đẩy mạnh thực hiện 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 tỉnh39; tổ chức Hội nghị bàn giải 

pháp nâng cao Chỉ số năng lực caṇh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Triển 

khai tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu cắt 

giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, tăng cường tiếp nhận thủ tục hành 

chính thông qua dic̣h vu ̣công trực tuyến, qua dic̣h vu ̣bưu chính công ích. Hoạt 

động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục được đánh giá cao và 

nhận được sự hài lòng của người dân, tỷ lệ thủ tục hành chính hoàn thành trước 

và đúng hạn chiếm 99,99%40; tại Trung tâm đã triển khai chính thức hình thức 

Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả một số thủ tục hành chính. Ngày 

08/6/2021, Lạng Sơn là tỉnh thứ 3 trong cả nước hoàn thành sớm chỉ tiêu đưa 

100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 441; triển khai hiệu quả 

Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2025 theo lộ trình đã 

                                           
38 Trong đó, 03 cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
39 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn xếp  thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 

bậc so với năm 2019; chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) xếp hạng 37/63 tỉnh, thành phố, giảm 13 bậc. 
40 Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 58.678 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 22.758 hồ sơ 

(chiếm tỷ lệ 38,79%), tiếp nhận trực tuyến 34.797 hồ sơ (chiếm 59,30%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công 

ích 1.123 hồ sơ (chiếm 1,91%); đã giải quyết 56.206 hồ sơ, trước hạn 12.675 hồ sơ (chiếm 22,55%), đúng hạn 

43.524 hồ sơ (chiếm tỷ 77,44%), quá hạn 07 hồ sơ (chiếm 0,01%), trả qua bưu chính công ích 6.030 hồ sơ 

(chiếm 10,73%); còn 2.472 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 02 hồ sơ quá thời hạn giải quyết. 
41Trong đó, có 480 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 287 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.030 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4. 
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phê duyệt42, kết quả xếp hạng xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020 xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố (tăng 24 bậc so với năm 2019). 

7. Công tác bầu cử Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật, chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử, bảo đảm an toàn y tế 

cho cử tri trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nguy hiểm, lây lan nhanh. 

Cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, trở 

thành ngày hội của toàn dân; tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,99%43; kết quả bầu 

đúng cơ cấu, đủ số lượng 06/06 đại biểu Quốc hội khoá XV, 55/55 đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 360/360 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

3.917/3.962 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.  

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn 

một số khó khăn, hạn chế như sau: 

1. So với 6 tháng đầu năm 2020, tình hình phát triển kinh tế của tỉnh đã 

từng bước phục hồi, tuy nhiên một số ngành nghề, lĩnh vực còn rất khó khăn 

như: du lịch, vận tải, khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí tuy đã tăng so với 

cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn mức đã đạt được từ năm 2019 do phải thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; hoạt động sản xuất kinh doanh của 

nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có quy mô nhỏ bị đình trệ đã phải thu 

hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động. Một số cửa khẩu phía Trung Quốc không làm 

việc vào ngày nghỉ, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhất là đối với mặt 

hàng nông sản.  

2. Từ cuối tháng 4/2021 đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện 

nhiều ca dương tính trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại huyện Hữu Lũng nên 

phải thực hiện các biện pháp phong tỏa, cách ly một số khu vực, địa bàn theo 

quy định. Trên địa bàn toàn tỉnh một số dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt 

động, học sinh, sinh viên kết thúc năm học sớm hơn kế hoạch; tạm dừng các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác tuyển sinh giáo dục dạy 

nghề gặp nhiều khó khăn; số người lao động mất việc làm, thất nghiệp có xu 

hướng gia tăng,... đã gây ra nhiều biến động, ảnh hưởng đời sống của Nhân dân. 

3. Thời tiết trong những tháng đầu năm khô hạn, ít mưa đã ảnh hưởng đến 

tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân và cháy rừng tại một số địa bàn. Đến thời điểm 

hiện tại, các chương trình mục tiêu quốc gia chưa được phân bổ vốn ngân sách 

trung ương, do đó một số dự án chưa được triển khai, chỉ thực hiện được công 

tác chuẩn bị đầu tư để sẵn sàng triển khai thực hiện khi được giao vốn. Giá trị 

khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công, giải ngân thanh toán một số nguồn 

                                           
42 Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh và hoàn 

thiện trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 
43 Trong đó có: 02 đơn vị cấp huyện, 186/200 đơn vị cấp xã và 1.543/1562 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia 

bỏ phiếu. 
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vốn đạt thấp. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án trọng điểm 

còn chậm, chưa thật sự quyết liệt.  

4. Công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số 

nơi chưa chặt chẽ, tình trạng vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, khai thác 

khoáng sản, ô nhiễm môi trường còn xảy ra. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn 

còn nhiều hạn chế, trong 6 tháng đầu năm mặc dù các vướng mắc, khó khăn về 

cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư không nhiều, tuy nhiên do số 

lượng dự án phải giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố khá lớn 

nhưng số lượng cán bộ, công chức làm công tác giải phóng mặt bằng còn ít, mỗi 

tổ, đội phải thực hiện nhiều dự án trong cùng một thời điểm; một số dự án đang 

trong thời gian niêm yết phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa 

có khối lượng thực hiện.  

5. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng 

cấm, hàng giả tuy đã được tập trung chỉ đạo nhưng tình trạng buôn lậu, gian lận 

thương mại vẫn diễn ra với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn 

cho các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh.  

6. Tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép tuy đã được các cơ quan 

chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng vẫn còn diễn ra, nguyên nhân 

do vào thời điểm nông nhàn, người dân muốn tăng thu nhập trong dịp Tết 

Nguyên đán; người dân Trung Quốc xuất cảnh sang Việt Nam để phòng tránh 

dịch Covid-19, làm việc hoăc̣ sang nước thứ 3.   

7. Một bộ phận người dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức còn chủ 

quan, lơ là trong công tác phòng, chống dic̣h bêṇh; việc kiểm tra, kiểm soát 

người từ vùng dịch về chưa triệt để. 

8. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn ở mức thấp so với cả 

nước và khu vực; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh 

năm 2020 giảm so với năm 2019. Trách nhiệm, năng lực thực hiện nhiệm vụ của 

cán bô,̣ công chức một số cơ quan còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ, tiến độ xử lý công việc còn chậm; việc giải quyết các thủ tục liên 

quan đến lựa chọn nhà đầu tư, giải phóng mặt bằng còn chậm, rườm rà.  

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là  

tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tái bùng phát và lây lan 

diện rộng nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sư ̣giám sát của HĐND tỉnh, sư ̣

tham gia tích cưc̣, có hiêụ quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội, sư ̣chủ động trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sư ̣phối 

hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng 

doanh nghiệp, tỉnh Laṇg Sơn đã thực hiện tốt mục tiêu kép, kinh tế - xã hội tiếp 

tục phát triển, dịch Covid-19 được kiểm soát, hạn chế tối đa lây lan trong cộng 

đồng, tạo được sự tin tưởng trong Nhân dân, qua công tác phòng chống dic̣h đã 

lan tỏa được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của đồng bào các dân tộc 

trong tỉnh. Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp 

đạt tiến độ kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng 

trưởng; thu ngân sách vươṭ tiến độ kế hoac̣h và tăng cao so với cùng kỳ. Liñh 
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vưc̣ văn hoá, xã hội tiếp tuc̣ có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội và phúc 

lợi xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền 

biên giới quốc gia được giữ vững; tai nạn giao thông đươc̣ kiềm chế; công tác 

đối ngoaị tiếp tuc̣ duy trì có hiêụ quả. Tổ chức thành công cuôc̣ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phần II 
 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà 

thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong 6 tháng cuối 

năm tiếp tục xác định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 

hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các 

cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của UBND 

tỉnh về“siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng 

tạo bứt phá”, phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, năng động, sáng tạo, khắc phục những hạn 

chế, yếu kém, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, 

đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, không được chủ quan, lơ là; đánh giá, dự báo đúng 

tình hình dịch bệnh, chủ động các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến 

dịch bệnh. Thực hiện đúng lộ trình kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, 

đảm bảo an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thần tốc truy vết, 

cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ. Tiếp tục 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. Chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, cơ số thuốc, vật tư phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Tập trung thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng cuối 

năm tăng trên 7,5% so với 6 tháng cuối năm 2020, để đạt mục tiêu tốc độ tăng 

trưởng cả năm từ 7-7,5% đã đề ra. Tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt với 

mục tiêu đạt và vượt tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư 

công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Tập 

trung thực hiện có hiệu quả 04 kế hoạch, đề án của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình, đề án của UBND tỉnh về phát triển các 
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ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2) để trình xin ý kiến Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao tinh thần phối 

hợp, cung cấp thông tin, đảm bảo chất lượng lập Quy hoạch tỉnh. Hoàn thành điều 

tra cơ sở hành chính năm 2021, tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn bảo 

đảm tiến độ, chất lượng đã đề ra. 

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

gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo tốt việc chăm sóc, thu hoạch 

các loại cây trồng vụ xuân; cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các 

loại giống, vật tư nông nghiệp. Chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh 

cho cây trồng và vật nuôi, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm. Tạo điều kiện thuận 

lợi để các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án chăn nuôi đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư để thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công 

nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc xây dựng và phát triển vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. Chủ 

động phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Đẩy nhanh việc  thực 

hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 

2025 (OCOP). 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”. Đẩy mạnh xã hội hoá trồng rừng, tăng cường quản lý, bảo vệ, phòng chống 

cháy rừng. Tập trung thực hiện kế hoạch trồng và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ 

sở đóng gói cây Thạch đen phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2021. Hoàn 

thành trồng rừng mới thêm 9.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,4%; tỷ lệ dân cư 

nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%.  

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025. Tập trung đẩy nhanh 

tiến độ các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, thực hiện đồng bộ, 

toàn diện, 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, hoàn thành xây 

dựng 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng mô hình “Khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu” tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới; 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. Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 theo quy định, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, phù hợp với thực 

tiễn địa phương; các sở, ban, ngành chủ động, thường xuyên tiếp cận các Bộ, 

ngành Trung ương chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia để chủ động 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh khi có quyết định phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ; UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí 

vốn, huy động nguồn lực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự 

án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành mục 
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tiêu, kế hoạch năm 2021. Phấn đấu hết năm 2021, 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%.  

Tăng cường theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư 

công 2021, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng 

giải ngân sang các dự án đang có nhu cầu vốn để bảo đảm tỷ lệ giải ngân chung 

của tỉnh đạt mức cao nhất; có biện pháp xử lý, kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc 

các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, phải hủy dự toán. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án khởi công mới và dự 

án hoàn thành trong năm 2021 như: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700-Km18 với mục tiêu thi công nền đường đạt 40% khối lượng); Kè 

chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, các dự án sử 

dụng vốn ODA... hoàn thành, đưa vào sử duṇg các dự án: Hệ thống thoát nước và 

xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn; các hạng mục thuộc Hợp phần bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1,...  

Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong  

triển khai thực hiện dự án thành phần 2, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc dự án 

đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tập trung công tác giải 

phóng mặt bằng, giải ngân hết số vốn đã bố trí cho dự án, đảm bảo có mặt bằng 

sạch cho nhà đầu tư tổ chức thi công. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng 

mặt bằng, thu xếp nguồn lực, đẩy nhanh giải quyết thủ tục liên quan các dự án 

PPP đang triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện các cơ chế, 

chính sách mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bảo đảm đúng quy định.  

5. Tiếp tục nâng cao khả năng 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 hàng 

hóa qua địa bàn tỉnh, hạn chế ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, đồng thời bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh 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; 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. Triển khai thí điểm việc nhập khẩu 

nguyên liệu thuốc bắc qua cửa khẩu Chi Ma. Tập trung thực hiện thí điểm 

chuyển đổi số tổng thể và toàn diện tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh.  

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. Hoàn thành lập quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, thực hiện các thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và thành lập Khu công 

nghiệp Hữu Lũng. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng Cụm công nghiệp 

Hợp Thành 1, 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng đạt 70%. Hỗ trợ, tạo 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. Phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại 
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điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. 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. Triển khai hệ thống du lịch thông minh. 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch, tăng cường tuyên truyền, 

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. Đẩy nhanh tiến 

độ 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; tâp̣ trung chỉ đaọ công tác giải phóng 

măṭ bằng triển khai dư ̣án. 

7. Tiếp tục triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021; 

Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. 

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, 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. Tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, làm tốt công tác thu hút đầu tư. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025. 

8. Siết chặt và tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách ở các cấp, các 

ngành. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Rà soát lại 

quỹ đất và tài sản công trên địa bàn tỉnh, tổ chức tốt công tác đấu giá đất đối với 

các khu, vị trí đất đã đủ điều kiện để tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, giám sát chặt chẽ các khoản chi 

ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên. Triển khai xây dựng định mức chi 

thường xuyên, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 

2022-2025, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định, phù 

hợp với điều kiện của tỉnh. 

9. Hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021- 2025) tỉnh Lạng 

Sơn. Triển khai có hiệu quả 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. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, 

đô thị, quản lý tài nguyên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 

đối với các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về khoa học, công 

nghệ. Tiếp tục quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện các đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. Thúc đẩy các tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập nhãn 

hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nông sản địa phương. 

10. Thực hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

mới. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức tốt 
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kỳ thi trung học phổ thông năm 2021, tuyển sinh và khai giảng năm học 2021-

2022. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên trong dịp hè năm 

2021. Chủ động chuẩn bị phương án dạy và học trực tuyến trong trường hợp dịch 

Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng 

phổ cập giáo dục; kiểm tra, công nhận mới ít nhất thêm 11 trường học đạt chuẩn 

quốc gia, đạt chỉ tiêu năm 2021 thêm 20 trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Tập trung thực hiện tốt 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. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, 

chữa bệnh, đảm bảo công tác chuyên môn, tăng sự hài lòng của người dân; giám sát 

các dịch bệnh mùa hè, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực thường trực, khống chế và 

dập dịch kịp thời khi có dịch xảy ra. Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Khám 

chữa bệnh từ xa” năm 2021. 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, chữa bệnh. 

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ sở sự nghiệp y yế công lập. Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.  

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

phù hợp với tình hình dịch bệnh, bảo đảm các quy định về y tế, trọng tâm là kỷ 

niệm 190 năm thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021). Hoàn thành việc tổ chức, 

lựa chọn Công dân Lạng Sơn ưu tú lần thứ nhất. Chuẩn bị chu đáo tổ chức Ngày 

hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI năm 2021 

tại tỉnh Lạng Sơn. 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 và các đề án về văn 

hóa được phê duyệt. Xây dưṇg, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận 

công viên địa chất toàn cầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thành 40,7% thôn có 

nhà văn hoá đạt chuẩn. 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. 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. 

Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

Khẩn trương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 

của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ 

người có công về nhà ở. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phấn đấu tỷ lệ lao 

động qua đào tạo đạt 58%. Tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất thêm 1,15%, 

phấn đấu cả năm giảm trên 2%. Thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế tăng thêm 0,8%, hoàn thành mục tiêu năm 2021 là 

93,6%. Tiếp tục quan tâm bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, những người 

yếu thế trong xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về dân tộc, thực 

hiện tốt công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
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tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 

các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025.  

11. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm chủ quyền biên 

giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt  

nhiệm vụ là đội quân tiên phong trong phòng chống dịch Covid-19, tăng cường 

tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở. 

Chuẩn bị chu đáo và 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 phòng 

cháy, chữa cháy rừng). Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, công tác 

giáo dục quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ 

phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa bàn. 

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại 

âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Đấu tranh quyết liệt, trấn áp các 

loại tội phạm. Quản lý chăṭ che ̃hoạt động xuất nhập cảnh.Triển khai quyết liệt 

các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục kiềm chế, làm giảm tai 

nạn giao thông cả 3 tiêu chí; thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy nổ. 

Hoàn thành công tác cấp Căn cước công dân theo lộ trình dự án Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân.  

Tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác với Quảng Tây, 

Trung Quốc, nhất là trao đổi, hội đàm, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất 

nhập khẩu; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại để thúc đẩy mở rộng và nâng cao 

hiệu quả hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Pháp và các đối 

tác tiềm năng khác. Triển khai Kế hoạch thực hiện nội dung Thông cáo chung 

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác 

liên hợp. Tiếp tục xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị cấp địa 

phương giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và thành phố Buzen, Nhật Bản.  

12. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của 

các cơ quan, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao năng 

lực, trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong 

xử lý nhiệm vụ nhằm tham mưu đúng, trúng, đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục thực 

hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, rà soát rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc 

biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến công dân, doanh nghiệp. 

Tập trung lâp̣ Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn và thành 

lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

thuộc huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng và chuyển trung tâm hành chính huyện 

Cao Lộc đến địa điểm mới.  

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 
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Lạng Sơn, giai đoạn 2019-2025; triển khai thí điểm hệ thống trung tâm điều 

hành tại UBND tỉnh, trung tâm điều hành đô thị thông minh tại thành phố Lạng 

Sơn, huyện Hữu Lũng. Giữ vững và phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng xây dựng 

Chính quyền điện tử từ 1-2 bậc. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên tất cả 

các lĩnh vực. Thực hiện triệt để các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số 

cải cách hành chính (PAR INDEX).  

Tiếp tục triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, hạn 

chế tối đa tình trạng trùng chéo, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp, người dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại, xử lý, tập trung giải quyết các vụ việc 

phức tap̣, kéo dài. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí. Khẩn trương thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016 - 2019, việc đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư, việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 

2015-2019 tại tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác 

quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.  

Tổng kết Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). Xây dựng và giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XVII và kỳ họp Hội đồng nhân dân các 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 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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