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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

theo chuyên đề năm 2022 tại huyện Cao Lộc   

 

Thực hiện Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 23/02/2022 của UBND 

tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 

chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022; ngày 15/6/2022, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra đã tổ 

chức Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 

chuyên đề năm 2022 tại huyện Cao Lộc. Tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo 

các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Thành 

phần của huyện gồm: đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Cao 

Lộc; đại diện lãnh đạo phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện, lãnh đạo 

UBND xã Gia Cát, đại diện một số hợp tác xã trên địa bàn. 

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại Hợp tác xã rau củ quả Gia Cát, xã Gia Cát; 

Đoàn kiểm tra đã làm việc với các thành phần, nghe lãnh đạo UBND huyện Cao 

Lộc báo cáo khái quát kết quả triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm, cũng như tập trung báo cáo làm rõ các nội dung kiểm tra trọng 

tâm về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển 

du lịch; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi giá trị trong lĩnh vực 

nông nghiệp; thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện; 

trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành phần tham dự làm việc, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động, tích cực, nghiêm túc của UBND 

huyện trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí thành phần làm việc đầy 

đủ đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh tại Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 

28/5/2022. 

1. Kết quả đạt được: kết quả kiểm tra cho thấy, 06 tháng đầu năm cấp ủy, 

chính quyền huyện Cao Lộc đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ 

các Chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch của tỉnh; tích cực triển khai thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tiến 

độ; tình hình kinh tế - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được bảo 

đảm. UBND huyện Cao Lộc chủ động thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo đúng chỉ đạo của Chính phủ 

tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của 
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tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt kết quả 

tích cực (huyện Cao Lộc là huyện xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Chỉ số Cải 

cách hành chính năm 2021 với kết quả đạt 88,49%), công tác chuyển đổi số cơ 

bản đảm bảo đúng mục tiêu, chương trình đề ra; chú trọng phát triển du lịch; xây 

dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp 

có nét tiến bộ nhất định; thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn 

được quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu. 

2. Một số khó khăn, hạn chế: 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ gặp khó khăn do 

tác động tiêu cực của dịch COVID-19, thiên tai. Công tác thu ngân sách đạt thấp 

so với kế hoạch đề ra (tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực 

hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 141.500 triệu đồng, đạt 38,82% so với dự toán 

tỉnh giao, đạt 34,51% so với dự toán huyện giao, đạt 45,55% so với cùng kỳ). 

Công tác quản lý đất đai, quản lý đất công ở một số địa bàn chưa được quản lý 

chặt chẽ.  

- Công tác xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi giá trị trong 

lĩnh vực nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn: Thúc đẩy phát triển thị trường 

tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại còn hạn chế dẫn 

đến các sản phẩm chủ lực còn ở dạng thô giá thành thấp. Quy mô liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị nhỏ lẻ, phân tán, chưa tập trung, sản phẩm không thường 

xuyên. Hoạt động của các hợp tác xã, doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm còn thụ động, còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ trực tiếp của 

Nhà nước, chưa có chiến lược rõ ràng, định hướng cụ thể. Các chuỗi liên kết sản 

xuất mới bước đầu hình thành nên sự liên kết chưa chặt chẽ, quá trình thực hiện 

còn lúng túng. Việc thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đủ tiềm lực tham gia 

chuỗi liên kết còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là hợp tác xã, các hộ sản xuất 

quy mô còn nhỏ, năng lực vốn còn yếu, năng lực quản trị thấp, sản phẩm không 

có sức cạnh tranh mạnh. 

- Về cải cách hành chính: qua phân tích kết quả đánh giá chỉ số CCHC 

cấp huyện năm 2021 của huyện còn có một số tiêu chí thành phần đạt thấp cần 

phải cải thiện: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính huyện đứng cuối 

bảng xếp hạng 11/11 huyện, thành phố; về cải cách thủ tục hành chính đạt điểm 

thấp. Huyện nằm trong nhóm chưa hoàn thành 100% nhiệm vụ Kế hoạch 

CCHC; chưa có hình thức tuyên truyền mới về CCHC được triển khai; chưa có 

nhiều sáng kiến, giải pháp về CCHC để nâng cao hiệu quả công vụ, nâng cao 

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong 06 tháng đầu năm việc thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại cấp xã 

đạt tỉ lệ thấp. Việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hiệu quả mang lại chưa thực sự rõ nét. 

- Về chuyển đổi số: trên địa bàn huyện hiện còn 7 thôn trắng sóng, 15 thôn 

sóng yếu. Bố trí ATM mềm tại các địa bàn trung tâm thị trấn Cao Lộc và Đồng 

Đăng là chưa hợp lý. Việc triển khai kinh tế số hướng tới mục tiêu 70% dân số 

từ 15 tuổi trở lên cài đặt App công dân số xứ Lạng, tài khoản app MB và tài 

khoản người mua của sàn thương mại voso hoặc postmart gặp nhiều khó khăn. 
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- Về du lịch: lượng khách du lịch đến địa bàn huyện chưa cao, chưa ổn 

định (tổng lượng khách đến với địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm đạt trên 

86.000 lượt, doanh thu trên 34 tỷ đồng chủ yếu là lượng khách tăng đột biến từ 

Lễ hội kỳ Hoa), trong khi các sản phẩm du lịch của huyện còn chưa có nhiều đổi 

mới, đa dạng đủ sức hấp dẫn khách du lịch. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

Trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới yêu cầu các cấp ủy, 

chính quyền của huyện Cao Lộc phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong lãnh đạo, 

chỉ đạo; chủ động linh hoạt, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu kế hoạch đã 

đề ra để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022 của huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; góp phần thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2022, yêu cầu huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân về yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá đúng 

thực trạng, tiềm năng, lợi thế của huyện, phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn, 

kịp thời đề ra những giải pháp hiệu quả trong 6 tháng cuối năm. Chủ động, kịp 

thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn, có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ 

cho phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển và 

tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm. 

- Tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại thiên tai đợt 10/5, chăm sóc, thu 

hoạch cây trồng vụ Xuân, chuẩn bị cho sản xuất vụ Hè Thu kịp thời vụ; chủ 

động công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi.  

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước. 

Tiếp tục rà soát các nguồn thu, sắc thuế, đổi mới tổ chức lực lượng, biện pháp 

thu đảm bảo hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán ngân sách nhà 

nước được giao. Tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định nhất là ở 

cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. 

- 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 và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Duy trì công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo Trung 

ương, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian 02 năm (2022 - 

2023). Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân, tổ chức triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt mục tiêu yêu cầu. Tiếp tục nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh và thái độ chăm sóc phục vụ bệnh nhân.  

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh đầu cấp, rà soát, cải 

tạo cơ sở vật chất trường học, thực hiện điều động, bố trí giáo viên, và chuẩn bị 



4 

các điều kiện đảm bảo khác cho khai giảng năm học mới 2022-2023. Tiếp tục 

thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, công tác phổ cập 

giáo dục năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 

theo kế hoạch.  

- Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng 

công tác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng NTM, giảm 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo bền vững); 

công tác dạy nghề và hướng nghiệp cho học sinh, chăm lo gia đình chính sách, 

người có công, công tác giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng các hoạt động 

văn hóa, thể thao và du lịch nói chung. 

-  Với đặc điểm là huyện biên giới, cửa khẩu do đó cần đặc biệt quan tâm 

kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an 

ninh. Tăng cường công tác phối hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên 

giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại.  

2. Các nhiệm vụ đối với lĩnh vực thuộc nội dung kiểm tra chuyên đề 

2.1. Công tác xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuỗi giá 

trị trong lĩnh vực nông nghiệp 

Yêu cầu các cấp, các ngành của huyện Cao Lộc tập trung phát triển kinh 

tế nông nghiệp thông qua thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 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, giai đoạn 2020 - 2030, trong đó tập 

trung một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Chỉ đạo, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về xây dựng các vùng sản xuất 

nguyên liệu, hàng hóa nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, các nông sản có năng 

suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 

tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu; tiếp tục phát triển sản phẩm đặc 

trưng có tiềm năng, thế mạnh của huyện. Bên cạnh đó tiếp tục phối hợp với các 

huyện liên quan phát triển vùng sản xuất cây Đào cảnh và vùng trồng ớt. 

Thực hiện hiệu quả Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về 

phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó huyện cần tiếp tục 

nghiên cứu, xây dựng hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm Hồi 

và sản phẩm nhựa Thông, dầu Sở. 

- Quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, người dân về sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, liên kết đầu 

tư, dự báo thị trường, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, xây 

dựng thương hiệu sản phẩm, chủ động học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực 

quản trị. 
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- Tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

xây dựng vùng nguyên liệu, thực hiện liên kết đồng bộ các khâu từ sản xuất đến 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển 

công nghiệp chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo thương 

hiệu phát triển bền vững. Gắn kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, nông nghiệp hữu cơ với phát triển du lịch sinh thái quảng bá và tiêu thụ sản 

phẩm. 

- Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, 

phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh. 

2.2. Về lĩnh vực Du lịch  

- Tiếp tục quan tâm triển khai Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030, Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2020-

2030, định hướng đến năm 2045 mà trong đó tập trung xây dựng, hỗ trợ, kêu gọi 

thu hút đầu tư vào các điểm du lịch có tiềm năng ở huyện Đền Mẫu Đồng Đăng; 

Chùa và Lễ hội Bắc Nga; Nhà Bia Thủy Môn Đình; Cửa khẩu Quốc tế Hữu 

Nghị; Ga quốc tế Đồng Đăng…Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng bài bản, chuyên 

sâu có chọn lọc, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển du lịch chung của 

tỉnh; đồng thời khẩn trưởng triển khai hoàn thành dự án phố đi bộ Đồng Đăng để 

tạo thêm sản phẩm du lịch mới phục vụ khách du lịch.  

-Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch: kiểm tra, nhắc nhở, 

hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ về nâng cao chất 

lượng phục vụ khách du lịch; quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, người 

lao động trực tiếp về nhận thức du lịch, nghiệp vụ du lịch.  

- Thực hiện các biện pháp kích cầu, phục hồi du lịch; đổi mới phương 

pháp, thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá du lịch để thu hút ngày càng 

nhiều du khách. Tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các  di tích lịch 

sử - văn hóa, gắn với phát triển các sản phẩm du lịch.  

2.3. Lĩnh vực cải cách hành chính 

-  Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

nâng hạng chỉ số DDCI, chỉ số CCHC của huyện. Chủ tịch UBND huyện tập 

trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2021 tại thông báo số 336/TB-UBND trong 

đó tập trung: 

+ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu, coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của 
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đơn vị; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt 

động của các phòng, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lấy kết 

quả Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị là một trong các tiêu chí 

quan trọng để đánh giá năng lực người đứng đầu; đánh giá, xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức và gắn với công tác thi đua, khen thưởng. 

+ Khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá từng tiêu chí thành phần trong 

Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 

phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của huyện và chỉ đạo ngay 

các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, lĩnh vực thuộc cơ 

quan, đơn vị quản lý. 

+ Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành 

chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình, giảm thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính, nâng cao các chỉ tiêu thành phần của các chỉ số về cải cách hành 

chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Phát huy hiệu quả tổ công 

tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 

quá trình thực hiện TTHC, giúp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, quan liêu, 

tiêu cực. 

+ Quyết liệt cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện 

cải cách hành chính, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, 

viên chức vi phạm trách nhiệm thực thi công vụ, gây nhũng nhiễu, khó khăn, 

phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Nâng cao chất lượng công tác 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2.4. Đối với công tác chuyển đổi số 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Triển khai 

kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 về chuyển đổi số 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng thực hiện 

chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm phát triển kinh tế số năm 2022. 

Tích cực triển khai các kế hoạch của tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 92/KH-

UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 

2022; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về Phát động 

phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 

2022; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về Triển 

khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 136/KH-UBND 

ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số cho người dân và doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

- Phát huy vai trò, câng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số huyện và Tổ công nghệ số cộng đồng. 

- Triển khai mạnh mẽ nền tảng ”Công dân số xứ Lạng” và phát triển tài 

khoản thanh toán điện tử. Tiếp tục triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp và Hỗ 
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trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Thực hiện hiệu quả chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại công văn số 355/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 về tiếp tục 

đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022. 

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 70% dân số trên địa bàn (từ 15 tuổi trở lên) cài đặt, 

sử dụng ứng dụng (app) người mua của sàn thương mại điện tử 

Langson.postmart.vn hoặc langson.voso.vn và tài khoản thanh toán điện tử, ứng 

dụng (app) Công dân số Xứ Lạng theo chỉ đạo. 

2.5. Thực hiện chính sách đối với người có công 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện các chính sách đảm bảo an sinh xã 

hội, chính sách người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách. 

Triển khai Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/3/2022 về tổ chức các hoạt động 

nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Chương trình thăm hỏi, 

tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hoàn thành việc hỗ 

trợ xây, sửa nhà đối với người có công trước ngày 27/7/2022; giải quyết chế độ, 

chính sách đối với  đối tượng bị nhiễm chất độc hoá học (trong số 105 đối tượng 

toàn tỉnh).  

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Cao Lộc, các Hợp tác xã được 

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh giải đáp cụ thể tại cuộc kiểm tra. UBND huyện 

Cao Lộc chủ động phối hợp với các sở, ngành và chỉ đạo UBND xã Gia Cát 

triển khai thực hiện. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ theo GM số 242/GM-UBND; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- UBND xã Gia Cát (Cao Lộc); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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