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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 

27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 thực hiện Chương trình 

hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, 

cụm công nghiệp. Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI, 

TRỌNG TÂM LÀ HẠ TẦNG GIAO THÔNG, ĐÔ THỊ, KHU CỤM CÔNG 

NGHIỆP NĂM 2022 

 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Chương trình hành động của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ 

tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp (sau đây viết tắt là chương trình 

hành động). Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tiếp tục quán triệt tuyên truyền, 

chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền bám sát Kế hoạch số 77/KH-UBND để tổ 

chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ tại 

chương trình hành động. Trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các Nghị 

quyết, chương trình hành động1 để triển khai tổ chức thực hiện chương trình; 

                                           
1 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 

24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 20451; Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; Chương trình hành động của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng 
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trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn làm cơ sở triển 

khai huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình hành động từ các 

nguồn vốn ngoài ngân sách; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2021-2025; các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc tiêu chí định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước, lồng ghép kế hoạch vốn, huy động nguồn vốn 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh2,... 

Xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công, kế hoạch thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; quán triệt tuyên truyền, chỉ đạo thực 

hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ về giải ngân vốn 

đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; chỉ 

đạo quyết liệt các giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhằm tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư; 

trình HĐND tỉnh ban hành. 

Tiếp tục quan tâm cân đối, huy động các nguồn lực tổ chức triển khai các 

Đề án đã được phê duyệt như: Đề án phát triển giao thông nông thôn; Đề án phát 

triển du lịch; Đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững; Đề án xây dựng trụ sở 

Công an xã; các đề án trong các lĩnh vực di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, hoạt động thông tin cơ sở..; tiếp 

tục rà soát xây dựng Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

cho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 – 2025; Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành 

chính thành phố Lạng Sơn. 

II. Kết quả thực hiện chương trình hành động 

1. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông 

Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ tiếp tục được quan tâm bố trí nguồn 

lực đầu tư, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa Lạng Sơn với các tỉnh trong khu vực, 

cả nước và Trung Quốc; kết nối trung tâm tỉnh tới trung tâm các huyện, các khu, 

cụm công nghiệp, Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, khu vực cửa khẩu, đường tuần 

                                                                                                                                    
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035... 
2 gồm: Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị 

quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 

27/9/2022 quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình 

mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
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tra biên giới; trung tâm huyện với các xã, đường liên xã, đường đến trung tâm 

xã, thôn. Trong năm đã chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương hoàn 

thành báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ về phương án tách dự án thành 

phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) ra khỏi dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn thành dự án độc lập; hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức 

BOT3, dự kiến trình HĐND tỉnh tháng 12/2022; phấn đấu hoàn thành dự án 

trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

172/TB-VPCP ngày 13/6/2022. Tham gia thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi dự án, phối hợp cập nhật dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) 

– Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện các thủ 

tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Cập nhật quy 

hoạch tuyến cao tốc Lạng Sơn - Quảng Ninh vào Phương án phát triển mạng 

lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) đầu tư, nâng 

cấp các tuyến đường Quốc lộ như: tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công xây 

dựng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn từ Km3+700 đến Km18) theo 

tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành dự án trước năm 2024; triển khai thi công 

thực hiện dự án cải tạo nền mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và 

Km40-Km66 trên Quốc Lộ 4A bằng nguồn vốn NSTW do Bộ Giao thông vận 

tải quản lý, dự kiến hoàn thành và bàn giao toàn bộ dự án trong năm 2022; tiến 

hành sửa chữa mặt đường Quốc lộ 31 Hữu Sản – Bản Chắt (đoạn Km100-

Km161); phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đề xuất với Chính phủ giao 

UBND tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư và triển khai dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc 

lộ 4B từ Km18-Km80. Trình Bộ Giao thông vận tải xem xét bố trí vốn thực hiện 

giai đoạn 2021-2025 đối với một số dự án: dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B 

đoạn Km0-Km61 (cửa khẩu Nà Nưa – Yến Lạc) địa phận tỉnh Lạng Sơn; dự án 

tuyến tránh thị trấn Na Sầm, cầu Na Sầm và đoạn tránh đèo Bó Củng trên Quốc 

lộ 4A. Phối hợp nghiên cứu lập quy hoạch ga Lạng Sơn, phương án di chuyển ga 

hiện hữu, đầu tư tại vị trí mới (Ga Yên Trạch) đối với dự án Xây dựng nâng cấp 

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Đồng Đăng, mở rộng ga đường sắt Yên Trạch. 

Kết hợp nguồn vốn NSTW và ngân sách tỉnh tập trung đầu tư các tuyến 

đường hệ thống đường tỉnh, huyện: tiếp tục triển khai thi công xây dựng 05 dự 

án chuyển tiếp4 theo tiến độ được phê duyệt, đến cuối năm hoàn thành bàn giao 

                                           
3 đổi tên dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng 

Sơn đoạn Km1+800 – Km44+749 phương thức đối tác công tư PPP theo kết luận tại Thông báo 602/TB-UBND 

ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh: Để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050 tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phù hợp với danh 

mục dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tại Công văn số 

419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất tên dự án sau khi tách thành dự án độc lập là: 

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. 
4 (1) Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc; (2) Dự án Xây dựng 

mở mới tuyến liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; (3) các tiểu dự án Cải tạo 

nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; Xây dựng; Cải tạo nâng cấp đường thị trấn 
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01 dự án (Đường Trung Thành – Tân Minh – Đấu nối đường tuần tra biên giới 

huyện Tràng Định); khởi công mới 05 dự án5 cải tạo, nâng cấp các tuyến đường 

tỉnh, đường kết nối khu công nghiệp từ nguồn vốn đầu tư công; hoàn thành thi 

công xây dựng 09 công trình sửa chữa, cải tạo nền mặt đường và hệ thống thoát 

nước các tuyến đường nội thị, đường huyện từ nguồn kinh phí quản lý, bảo trì 

đường bộ và kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông năm 20226. 

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, 

Chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa để thực hiện đầu tư, nâng cấp các 

tuyến đường xã, đường trục thôn: trong năm 2022, thực hiện khởi công 105 dự 

án/công trình giao thông (quy mô đường cấp xã trở lên), tổng mức đầu tư 825,8 

tỷ đồng, xây dựng mặt đường bê tông xi măng được 258,1Km, cung ứng xi 

măng được 18.367,0 tấn; ngày công huy động được 105.140,0 công; phát quang 

tầm nhìn được 504.283,7m2; huy động số tiền nhân dân đóng góp được 18.738,8 

triệu đồng; mở mới nền đường giao thông nông thôn được 3,62Km; duy tu sửa 

chữa đường được 874,64Km; đào, đắp đảm bảo giao thông trên các tuyến đường 

1.123,50 m3; hỗ trợ ống cống các loại được 399,0m; khai thác cát sỏi được 

6.066,52m3; hiến đất được 4.070,0m2. Đến hết năm 2022, số xã có đường ô tô 

đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 165/181 xã (91,16%); số thôn 

có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 71,04%. 

Thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ trong Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu khác theo mục tiêu Chương 

trình hành động đã triển khai đầu tư xây dựng công trình sửa chữa đường nội bộ 

thuộc cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Chi Ma; hoàn thành thủ tục đầu tư để 

triển khai dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực 

mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Mở rộng bãi đỗ xe chờ xuất 

khẩu. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án Đường Trung Thành - Tân 

Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định; tiếp tục phối hợp thi 

công, rà phá bom mìn công trình đường tuần tra biên giới từ mốc 1017 đến mốc 

1070 thuộc địa bàn đồn Biên phòng Bình Nghi, Na Hình. 

Đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu 

trung chuyển hàng hóa; hoàn thành ký kết hợp đồng dự án Trạm dừng nghỉ Hữu 

Lũng với Nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo quy định; phối hợp với Cục 

Hàng hải Việt Nam cập nhật dự án Cảng cạn Lạng Sơn địa điểm tại Km22+500 

                                                                                                                                    
Văn Quan - Pắc Kéo, huyện Văn Quan; Cải tạo nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình 

Lập; Cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn 

diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; (4) Đường vào 

trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các (giai đoạn 2); (5) Dự án Đường Trung Thành – Tân Minh – Đấu nối 

đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định hoàn thành trong năm 2022. 
5 (1) Dự án Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.239 (Pác Ve - Điềm He), đoạn từ Km15+700-Km23+500, 

huyện Văn Quan, (2) Dự án Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 (Hòa Thắng - Phố Vị - Hòa Sơn - Hòa Lạc ), 

đoạn từ Km0-Km11+200, huyện Hữu Lũng; (3) Dự án Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa), 

đoạn từ Km19-Km43, huyện Đình Lập; (4) Dự án Đường Tân Tri – Nghinh Tường, ĐH.77, huyện Bắc Sơn; (5) 

Dự án nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng. 
6Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022, kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ và kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông cho 

Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố. 
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quốc lộ 1A (xã Yên Trạch) quy mô dự kiến 85ha, Cảng cạn tại thôn Nà Ngườm 

và thôn Nà Tổng (xã Tân Thanh) vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

2. Huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị 

Tập trung huy động nguồn lực xã hội, kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà 

nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị từng bước đồng bộ, hiện đại, góp 

phần hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020- 2035. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 81-NQ/TU ngày 06/7/2022  

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở 

rộng thành phố Lạng Sơn; hiện đang tổ chức nghiên cứu xây dựng chỉnh sửa Đề 

án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn và 

Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan 

của thành phố Lạng Sơn sau mở rộng theo kết quả buổi làm việc giữa Bộ Nội 

vụ, đại diện các Bộ, ngành Trung ương với tỉnh Lạng Sơn ngày 13/5/2022 tại Bộ 

Nội vụ; xây dựng Đề án rà soát, đánh giá, phân loại đô thị thành phố Lạng Sơn 

mở rộng; tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thành phố 

Lạng Sơn. 

Phân loại và quyết định công nhận đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đối với 11 thị trấn7. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án kết 

cấu hạ tầng đô thị nhằm hoàn thiện và từng bước nâng cao các tiêu chí phân loại 

đô thị: đã hoàn thành dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn; 

dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Cầu 

Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP). Hoàn thiện các thủ 

tục đầu tư 02 dự án (Đường Lý Thái tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành 

phố Lạng Sơn, Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn) để khởi công trong năm 

2023. Thực hiện vận động vốn ODA để thực hiện một số dự án về phát triển cơ 

sở hạ tầng nhằm ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các thị trấn: Hữu 

Lũng, Chi Lăng, Văn Quan, Lộc Bình. 

Tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các 

dự án khu dân cư, khu đô thị đang triển khai thực hiện; UBND các huyện, thành 

phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt 

bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 27 dự án Khu đô thị, khu dân cư 

trên địa bàn tỉnh (trong đó năm 2022 hoàn thành thủ tục đầu tư và giải phóng 

mặt bằng Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, Khu ở mới sinh thái sông 

Kỳ Cùng). Có 10 dự án khu đô thị, khu dân cư8 đã được cập nhật trong danh 

                                           
7 gồm: Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập; TT Đình 

Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; thị trấn Bắc 

Sơn, huyện Bắc Sơn; thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; thị trấn Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng; thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia. 
8 Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Khu đô 

thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn; Khu ở mới sinh thái sông Kỳ 

Cùng, thành phố Lạng Sơn; Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Khu đô 

thị phía Đông Nam Đồng Mỏ; Khách sạn sân golf Hoàng Đồng -Lạng Sơn. 
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mục các dự án trọng điểm năm 2022 của tỉnh để tập trung chỉ đạo, đồng hành và 

tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư hạ tầng các 

khu, cụm công nghiệp 

Xây dựng Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp Quy hoạch tỉnh9, thực hiện quy 

trình bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch các cụm công nghiệp giai đoạn 

2011-2020, xét đến năm 2025 để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

(trong khi chờ Quy hoạch tỉnh được duyệt) đối với 06 Cụm công nghiệp (CCN) 

và được HĐND tỉnh thông qua10; thành lập CCN Bắc Sơn 211; hiện đang tiếp tục 

xem xét, thẩm định hồ sơ để tham mưu thành lập các CCN: Đình Lập, Na Dương 

1, Na Dương 2, Văn Lãng, Quảng Lạc và các Cụm công nghiệp có trong quy 

hoạch. Nghiên cứu xây dựng Đề án Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Trong năm tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án Đường giao thông trong 

Khu Công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1; dự án Đường giao thông trong Khu 

Công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 2; khởi công xây dựng dự án nút giao đường 

cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng và dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ 

Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng 

khu công nghiệp Hữu Lũng; thực hiện thủ tục đăng ký vốn NSTW phân bổ cho 

dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, 

ĐT.245 với QL31 - Cảng Mỹ An. 

 Tập trung chỉ đạo công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (quy mô 599,76 ha)12; 

triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (với quy mô 73,63); tập trung hoàn thiện hồ sơ 

trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để và đôn đốc nhà đầu tư triển khai 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 

                                           
9 trong đó quy hoạch 36 CCN, tổng diện tích 1.661 ha (quy hoạch giai đoạn đến 2030 có 22 CCN tổng 

diện tích 1.034 ha, giai đoạn sau 2030 có 14 CCN diện tích trên 600 ha); 
10 gồm: (1) CCN Đình Lập, diện tích 71,39 ha tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập; (2) CCN Hòa Sơn 1, 

diện tích 74,9 ha tại xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng; (3) CCN Hồ Sơn 1, diện tích 73,76 ha tại xã Hồ Sơn và xã 

Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; (4) CCN phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, diện tích 70 ha tại thị trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng; (5) CCN Văn Lãng 2, diện tích 39,5 ha tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; (6) CCN Minh Sơn 

diện tích 55 ha tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (tại 03 Nghị quyết trong năm 2022, gồm: Nghị quyết số 

01/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022; Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 và Nghị quyết số 

20/2022/NQ-HĐND ngày 27/9/2022; UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 502/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2022; Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 và Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 

11/10/2022). 
11 Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 25/3/2022. 
12đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm  định theo quy định; tỉnh đã giải trình các nội dung liên 

quan đến dự án (Văn bản số 332/UBND-KT ngày 25/3/2022); trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án (Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 10/02/2022) 

theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; hướng dẫn nhà đầu tư giải trình hoàn 

thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 7754/BNN-TCLN ngày 

18/11/2022 về Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây 

dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
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(huyện Cao Lộc) theo hình thức BT. 

Ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND 

tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong đó có 

chính sách hỗ trợ đầu tư trong và ngoài hàng rào dự án đối với các dự án khu, 

cụm công nghiệp, thống nhất các bước thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương 

đầu tư và thủ tục thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, trong năm thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn; đang tổ chức thẩm định hồ 

sơ thành lập Cụm công nghiệp Hoà Sơn 1, huyện Hữu Lũng; Cụm công nghiệp 

Na Dương 2, huyện Lộc Bình; thẩm định đề xuất dự án đầu tư Cụm công nghiệp 

Đình Lập; Cụm công nghiệp Chi Lăng, huyện Chi Lăng,... 

4. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khác 

a) Hạ tầng thương mại 

 Xây dựng Đề án Phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án Phát 

triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030, dự kiến ban hành cuối năm 202213; tiếp tục 

triển khai thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh; 

hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án tạm thời bố trí, sắp xếp điểm kinh 

doanh tại chợ trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan (vị trí mới); kiểm 

tra, xem xét phương án bố trí, sắp xếp điểm kinh doanh tại chợ Liên hội Phai 

Khang, xã Liên hội, huyện Văn Quan; chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện 

Tràng Định (đầu tư xây dựng mới năm 2022). Đôn đốc, hướng dẫn Công ty Cổ 

phần chợ Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng. 

b) Hạ tầng cung cấp điện 

Thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công 

Thương xem xét bổ sung quy hoạch nguồn điện và hệ thống truyền tải lưới điện 

vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ từ 2021-2030, tầm nhìn đến 

2045 (Quy hoạch điện VIII) trong đó có nội dung đề xuất bổ sung quy hoạch đối 

và đầu tư xây dựng Trạm biến áp và đường dây 220kV Na Dương - Lạng Sơn 

nhằm giải tỏa công suất các nhà máy điện dự kiến xây dựng trong kỳ tới tại khu 

vực Lộc Bình14. Nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể điện gió trên địa bàn tỉnh, 

đề xuất Bộ Công Thương xem xét, bổ sung một số nội dung về phát triển điện 

gió tỉnh Lạng Sơn vào Quy hoạch điện VIII15; thẩm định bổ sung quy hoạch 11 

nhà máy điện gió tỉnh Lạng Sơn16; bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc 

                                           
13Tờ trình số 67/TTr-SCT ngày 19/10/2022 và Tờ trình số 68/TTr-SCT ngày 21/10/2022 của Sở Công Thương) 
14 Văn bản số 311/UBND-KT ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh 
15Văn bản số 470/UBND-KT ngày 03/5/2022 đề nghị bổ sung danh mục 35 dự án điện gió, có tổng 

công suất 4.696MW, do 16 doanh nghiệp đề xuất (trong đó giai đoạn trước 2030 là 27 dự án điện gió tổng công 

suất 3.570MW, còn giai đoạn sau 2030 là 08 dự án điện gió có tổng công suất là 1.126MW) 
16 11 Dự án NMĐG Chi Lăng, NMĐG Ái Quốc, NMĐG Đình Lập 4, NMĐG Lộc Bình 1, NMĐG Lộc 

Bình 2, NMĐG Bình Gia, NMĐG Lộc Bình 3, NMĐG Văn Lãng 1, NMĐG Bắc Lãng, NMĐG Cao Lộc 3, 

NMĐG Tràng Định. 
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gia đối với 15 dự án17, tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp lập hồ sơ bổ sung quy 

hoạch phát triển điện lực 05 dự án còn lại. Phối hợp với các doanh nghiệp trình 

UBND tỉnh chấp thuận xây dựng 13 cột đo gió phục vụ đo gió cho 08 dự án18; 

Hoàn thiện thủ tục liên quan đến xin thuê đất thực hiện dự án, triển khai 

các công việc thuộc các gói thầu thành phần theo tiến độ đối với dự án đầu tư 

xây dựng nhà máy nhiệt điện Na Dương II quy mô công suất 110 MW tại thị 

trấn Na Dương và xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình; phấn đấu hoàn thành dự án 

Nhà máy Thủy điện Bản Lải vào tháng 12/2022; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát nhà đầu tư thực hiện dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), dự kiến phát 

điện quý IV/2023. Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án 

Thủy điện Tràng Định 2 (công suất 29,8W). Thực hiện nghiêm túc việc quản lý 

đầu tư đối với các dự án thủy điện như: dự án Thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc) 

đang xem xét thủ tục ngừng thực hiện dự án; dự án Thủy điện Đèo Khách đang 

tạm ngừng thực hiện để nâng công suất do không đảm bảo hiệu quả kinh tế. 

Hoàn thành các thủ tục đóng điện trạm đưa vào sử dụng các dự án Trạm 

biến áp 220KV Bắc Giang – Lạng Sơn, dự án Đường dây và Trạm biến áp 

110KV huyện Cao Lộc. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đường dây 220KV 

Bắc Giang - Lạng Sơn (dự kiến hoàn thành trước 31/12/2022), dự án đường dây 

và trạm biến áp 110KV Bình Gia - Đồng Đăng (hoàn thành trước 30/6/2023);  

dự án đường dây 110KV từ 220KV Lạng Sơn – Đồng Đăng (mạch 2), dự án 

xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Lạng Sơn.  

Tích cực triển khai thực hiện các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 

quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 

giai đoạn 2016-202019; tiếp tục đề nghị Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cân đối 

bố trí vốn đầu tư nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

363,39km (Văn bản số 1232/UBND-KT ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh); đăng 

ký với Bộ Công Thương danh mục, mức vốn và chuẩn bị đầu tư tiểu dự án Cấp 

điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo trên địa bàn sử dụng nguồn vốn Chương 

trình “Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam-EU” tại huyện Tràng Định, 

phục vụ 451 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia. 

c) Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu  

Các dự án nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi, nguồn vốn kế hoạch cấp nước an 

toàn năm 2022 đã thực hiện thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, tuy nhiên một số 

công trình tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch do vướng mắc về nguồn 

                                           
17 15 Dự án: NMĐG Thăng Long 1, 2, 3; NMĐG Hữu Lũng, NMĐG Đình Lập 1, 2A, 2B, 2C, Văn 

Quan 1, Cao Lộc 1, Cao Lộc 2; NMĐG Hữu Kiên, NMĐG Pharbaco – Lộc Bình; NMĐG Bắc Sơn, Hải Yến. 
18(NMĐG Chi Lăng: 02 cột, NMĐG Thăng Long  1, 2, 3: 03 cột, NMĐG Hữu Kiên: 02 cột, NMĐG 

Lộc Bình 1, 2, Bình Gia, Bắc Lãng: 06 cột), trong đó 9 tháng năm 2022 đã xây dựng hoàn thành 05 cột, tổng số 

cột đo gió đã hoàn thành đến nay là 12 cột (trong đó 10 cột đã tiến hành đo gió, tốc độ gió trung trình đạt: từ 5,5-

6,5 m/s là 06 cột, từ 4,5-5,5 m/s là 04 cột). 
19được phê duyệt tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; phê 

duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2023 tại Quyết định số 2388/QĐ-BCT ngày 22/10/2021 của Bộ 

Công Thương (dự kiến hoàn thành dự án trước 31/12/202). 
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vốn, quy hoạch, hết thời gian thực hiện dự án đang xin điều chỉnh dự án20. Với 

nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ đất trồng 

lúa, sự nghiệp thuỷ lợi, vốn bảo trì..., UBND các huyện, thành phố đã thực hiện 

đầu tư sửa chữa, nâng cấp được khoảng 41 công trình với tổng nguồn vốn đầu tư 

29.736 triệu đồng; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi (đơn vị 

quản lý các công trình thuỷ lợi có quy mô lớn) thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng 

cấp, bảo trì 42 công trình, hạng mục công trình với tổng nguồn vốn 29.000 triệu 

đồng. Triển khai các thủ tục thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng 

biến đổi khí hậu để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, trung du 

phía Bắc –tỉnh Lạng Sơn” do Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác 

quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ21. 

d) Hạ tầng giáo dục, đào tạo  

Kết hợp nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia và huy động các nguồn vốn khác tiếp tục thực hiện chương trình 

kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, Triển khai thực hiện đầu 

tư cơ sở vật chất cho 02 trường phổ thông dân tộc nội trú (Trường phổ thông 

DTNT THCS huyện Bắc Sơn và Trường  phổ  thông  DTNT THCS&THPT  huyện 

Đình  Lập) thuộc  tiểu dự án 1- Dự án 5  của Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022;  tiếp 

tục triển khai thực hiện 03 dự án chuyển tiếp theo tiến độ phê duyệt (dự án Cải tạo, 

sửa chữa Trường THPT Đồng Bành huyện Chi Lăng; dự án Trường THPT Đình 

Lập; dự án Xây dựng phòng ở cho học sinh nội trú Trường phổ thông dân tộc nội 

trú THCS&THPT huyện Lộc Bình) và trong năm đã hoàn thành dự án Trường 

THPT Đình Lập; khởi công xây dựng mới 04 dự án22; thực hiện đầu tư xây dựng 

53 công trình xây mới, cải tạo, sửa chữa trường học thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia, đầu tư trang thiết bị 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên và xây 

dựng nhà xưởng thực hành và nhà đa năng, phòng học Trường Cao đẳng nghề 

Lạng Sơn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; góp phần hoàn thành 

công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường chuẩn quốc 

gia lên 269 trường. Trong năm hoàn thành đề xuất đăng ký xây dựng 18 trường 

học mầm non, tiểu học, phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở thuộc 

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các trường học trên địa bàn các huyện 

sử sụng vốn ODA không hoàn lại và vốn vay ưu đãi thông qua Quỹ Hợp tác phát 

triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF). 

e) Hạ tầng y tế 

                                           
20Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc; Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ trường 

THPT Chu Văn An đến cầu 17/10....); Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II và III, Kè Na Sầm...) 
21Quyết định số 576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án, trong đó 4/6 tiểu dự án Thủy lợi thực hiện xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công tŕnh hồ chứa nước, trạm bơm, 

đập dâng, bê tông hóa kênh tưới và các công tŕnh phụ trợ cho kênh tưới, trạm biến áp, tuyến đường khai thác, quản lư 

(Cụm công tŕnh thủy lợi Vạn Linh, huyện Chi Lăng; đập Phai Lỷ, xă Liên Hội; Trạm bơm Nà Súng, xă Điềm 

He, huyện Văn Quan; đập Cṇ Mặn, xă Tràng Phái, huyện Văn Quan; hồ Khuổi Rượi, xă Tô Hiệu, huyện B́nh 

Gia),…cung cấp nước tưới tiêu cho 860 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho 1.360 hộ dân.  
22 Trường PTDTNT THPT tỉnh Trường PTDTNT THPT Tràng Định; Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn; Trường 

THPT Văn Quan. 
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Kết hợp nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia và huy động các nguồn vốn khác, trong năm đã đầu tư cơ sở vật 

chất và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Bình Gia và Cải tạo, 

nâng cấp 15 trạm y tế xã đảm bảo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hoàn thành 

phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội (dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung 

tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn và dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm 

y tế); khởi công mới 03 dự án (Nâng cấp, cải tạo bệnh viện phục hồi chức năng 

tỉnh; dự án đầu tư xây dựng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa; Cải tạo sửa 

chữa cơ sở vật chất các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, 

Giám định Pháp y); hoàn thành thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư 

và thủ tục phê duyệt dự án Xây dựng khối điều trị nội trú Trung tâm Y tế huyện 

Chi Lăng, dự kiến thực hiện năm 2016-2028; thực hiện đầu tư xây dựng mới (cải 

tạo, sửa chữa) 04 trạm y tế xã thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả 

thực hiện năm 2022 góp phần hoàn thành 180 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã. 

Tiếp tục quan tâm huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng Bệnh 

viện sản nhi; các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, các dịch vụ khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân chất lượng cao. Hoàn thành đề xuất đăng ký 

xây dựng 05 dự án, sử sụng vốn ODA không hoàn lại và vốn vay ưu đãi thông 

qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF)23. 

g) Hạ tầng văn hoá, thể thao và du lịch 

Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư các dự án hạ tầng văn hóa, thể thao 

đáp ứng nhu cầu của nhân dân, thực hiện Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn 

hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: 

đầu tư xây mới 20 nhà văn hóa thôn; nâng cấp, mở rộng, cải tạo 17 nhà văn hóa 

thôn; mua sắm 10 trang thiết bị phục vụ sinh hoạt thôn; đầu tư xây mới 02 sân 

thể thao xã; mua sắm 05 bộ trang thiết bị cho nhà văn hóa của 5 thôn thuộc 5 

huyện biên giới. 

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình văn hóa theo Đề án 

bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; rà soát 

công tác khoanh vùng bảo vệ, thực hiện thi công cắm mốc giới đối với các di 

tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện Bình Gia, Bắc Sơn; tiếp tục triển khai 

thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư 04 dự án24; tiếp tục huy 

                                           
23 gồm: Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; Dự án Đầu tư xây dựng mới Trung 

tâm y tế huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Dự án Đầu tư xây dựng mới Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng (Đầu 

tư xây dựng mới trung tâm y tế huyện và 08 Trung tâm Y tế các xã: Thành Hoà, Gia Miễn, Tân Mỹ, Thuỵ Hùng, 

Thanh Long, Tân Tác, Bắc La, thị trấn Na Sầm); Dự án Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa huyện Hữu 

Lũng; Dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện tuyến huyện (Trung tâm y tế huyện) Đình Lập, Chi Lăng, Bắc Sơn. 
24(1) dự án Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn; (2) dự án Tôn tạo Di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn hạng mục nhà đón tiếp, nhà ban quản lý, 

bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ; (3) dự án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích 

quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; (4) dự án Quy hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát 
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động vốn, triển khai thực hiện Dự án đền thờ Chi Lăng giai đoạn 2. UBND các 

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đề án dự án và tổ chức thực hiện Đề án 

phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 203025. Khu di tích quốc gia đặc biệt 

ATK Bắc Sơn và các khu, điểm di tích lịch sử - văn hoá tại thành phố Lạng Sơn, 

huyện Chi Lăng, huyện Bắc Sơn gắn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi bật 

như: Du lịch biên giới, du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh, du lịch cảnh quan, 

nghỉ dưỡng,…đang từng bước đầu tư, hoàn thiện và dần trở thành điểm tham 

quan, du lịch tiêu biểu thu hút khách.  

Tiếp tục huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư phát triển các công trình 

hạ tầng du lịch theo Đề án phát triển du lịch đến năm 2030 (thực hiện Chương 

trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung 

phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn): hoàn thành thủ tục 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án 

Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (Quyết định số 699/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2022), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Mẫu Sơn, thuộc tập 

đoàn Sun Group đã tổ chức khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp 

treo Mẫu Sơn trong tháng 5/2022, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2025. 

Tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ phê duyệt (dự án 

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emerhill, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng hồ Bản Nầng).  

h) Hạ tầng thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ 

Bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và huy động hợp pháp khác, 

trong năm đã hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị 

công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ 

chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 

số 1690/QĐ-UBND ngày 25/10/2022); thực hiện thủ tục phê duyệt dự án Đầu tư 

trang thiết bị Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường Lạng Sơn; triển 

                                                                                                                                    
huy giá trị 22 điểm di tích xếp hạng di tích Quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 

1/2000; 
25 gồm các hoạt động: Tổ chức Festival Hoa đào - Xuân Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; Tổ 

chức Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng; Tổ chức Lễ hội Hoa hồi Văn Quan, lễ hội 

Na Chi Lăng, Quýt vàng Bắc Sơn; Tham gia chuỗi hoạt động của chương trình du lịch Qua miền di sản Việt 

Bắc; lễ hội Kỳ hoa. Tiếp tục tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, in đĩa DVD thành tái bản 2.000 

tập gấp du lịch Lạng Sơn mùa lễ hội, 2.000 bản đồ du lịch, 2000 quyển sách điểm đến du lịch Lạng Sơn; tổ chức 

sản xuất 02 phim quảng bá chuyên đề du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa tâm linh, 650 sản phẩm lưu 

niệm du lịch các loại... Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giai 

đoạn 2020 - 2025 theo Kế hoạch số 106/KH - UBND ngày 31/02/2020, gắn với việc triển khai thực hiện Đề án 

phát triển kinh tế ban đêm đã được phê duyệt tại quyết định số 376/QĐ-UBND, ngày 08/02/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện Bắc Sơn về thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm - xây dựng điểm du lịch cộng đồng Hoan Trung, xã Chiến Thắng năm 2021; Kế hoạch số 

239/KH-UBND ngày 18/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn về phát triển Làng du lịch cộng đồng 

Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh giai đoạn 2021 -2025; Dự án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại thôn Ba Lẹng, 

xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng; Đề án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Đề án 

“Phát triển du lịch huyện Văn Lãng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án xây dựng khu du lịch 

sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Dự án Khu du lịch 

sinh thái thác Bản Khiếng, Bản Khoai huyện Lộc Bình;Lập, phê duyệt các dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh 

thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In huyện Đình Lập. 



12 

khai xây dựng các dự án làm cơ sở thực hiện chuyển đổi số trên toàn tỉnh: hệ 

thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai đoạn II) 

cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn; xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập, quản lý, 

khai thác cơ sở dữ liệu ngành và trung tâm điều hành giáo dục tỉnh Lạng Sơn... 

Hoàn thành khảo sát địa điểm đầu tư, thiết lập hệ thống thông tin cơ sở cho 19 

xã thuộc 10 huyện từ nguồn kinh phí triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt 

động thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025, dự kiến lắp đặt trong quý IV/2022.  

Duy trì hoạt động nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh ổn định phục 

vụ kết nối liên thông đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin26; triển khai 

xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025, kế hoạch 

chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

203027; triển khai kết nối thành công CSDLQG về dân cư với Cổng dịch vụ 

công của tỉnh và cung cấp dịch vụ "xác thực thông tin công dân", kiện toàn các 

tổ công nghệ số cộng đồng triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ về "Phát 

triển ứng dụng dữ liệu và dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng nền 

tảng số cho ATM mềm; triển khai thành công cửa khẩu số. Tích cực triển khai 

thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030.  Sau quá trình nâng cấp, nền tảng cửa khẩu số đã 

đi vào hoạt động ổn định, với gần 300 chức năng. Hạ tầng bưu chính, viễn thông 

tiếp tục được nâng cấp, cải thiện, đã triển khai chính thức cho 89 điểm ATM 

mềm của tỉnh. Triển khai gắn mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công 

cộng và khu di tích danh thắng. 

i) Hạ tầng phòng cháy chữa cháy  

Bố trí ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội thường xuyên 

cải tạo, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động của hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật về phòng cháy và chữa cháy hiện có tại các trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tích hợp phương án phát triển hạ tầng phòng cháy 

chữa cháy tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tích hợp vào Quy hoạch 

                                           
26đã kết nối được 13 (Lý lịch tư pháp; Đăng ký kinh doanh; Hộ tịch; Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân 

sách; Bảo hiểm xã hội; Danh mục dùng chung; Hệ thống phục vụ dịch vụ công của Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam; CSDLQG về dân cư; CSDLQG về văn bản quy phạm pháp luật; CSDL dữ liệu đất đai; hệ thống CSDL 

chuyên ngành của Sở Giáo dục; Kết nối giao thông vận tải - Đăng ký phương tiện; Thanh toán dịch vụ công; Hệ 

thống mã bưu chính VpostCode); hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; 
27Kết quả triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice được triển khai tới 100% cơ 

quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tại 213 

điểm cầu được duy trì hoạt động ổn định; ứng dụng chứng thư số, chữ ký số, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ 

công chức viên chức triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã; hệ thống thư điện tử 

công vụ được duy trì ổn định; cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ 

thống nhất (Theo thống kê trên hệ thống, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/10/2022, Cổng DVCTT đã tiếp nhận 

199.358 hồ sơ, trong đó tiếp nhận, xử lý trực tiếp 75.166 hồ sơ (chiếm 37,7%), tiếp nhận, xử lý trực tuyến: 

124.192 hồ sơ (đạt 62,3%); đã giải quyết 194.194 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn 183.992 hồ 

sơ (đạt 94,74%); giải quyết chậm hạn 10.202 hồ sơ (chiếm 5,25%)). Nền tảng điện tử đám mây Make-in-

VietNam (Lạng Sơn cloud); Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh (datdai.langson.gov.vn); nền tảng Công dân số 

xứ Lạng, Nền tảng trợ lý ảo (Chatbot), sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn. 



13 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021- 2030 nhìn đến năm 2050; hoàn thiện phê duyệt 

điều chỉnh dự án Trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng 

Đăng; thực hiện thủ tục hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Mở rộng trụ sở làm việc 

phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Lạng Sơn. 

5. Về tập trung giải quyết nút thắt về giải phóng mặt bằng 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng 

mặt bằng các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm về giao thông, 

khu công nghiệp, khu đô thị mới, dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm. Trong 

năm đã trình Tỉnh uỷ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là 

Trưởng ban và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; trình ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm28; trình phê duyệt danh mục dự án 

trọng điểm phục vụ công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban 

hành Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình 

thực hiện dự án đầu tư, phát triển cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện cơ chế chính 

sách đặc thù trong công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp đối với địa bàn thành phố Lạng Sơn; hoàn thành 

ban hành quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61và Điều 62 

Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 

của UBND tỉnh). 

Hàng tháng UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề về công tác giải phóng 

mặt bằng để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự 

án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm; chỉ đạo việc tăng cường, sắp xếp cán bộ 

các Trung tâm phát triển quỹ đất của các huyên, thành phố để tập trung cho công 

tác giải phóng mặt bằng; ưu tiên bố trí vốn, huy động các nguồn lực để thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; ứng vốn quỹ phát triển đất cho công 

tác giải phóng mặt bằng dự án…, chỉ đạo triển khai tập trung đẩy nhanh tiến độ 

triển khai thi công và chuẩn bị đầu tư các dự án tái định cư: dự án Khu tái định 

cư và dân cư xã Hồ Sơn, xã Hoà Thắng huyện Hữu Lũng; dự án Hạ tầng Khu tái 

định cư và dân cư Nam nguyễn Đình Chiểu, Hạ tầng khu tái định cư và dân cư 

xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; dự án Khu tái định cư Khu Trung chuyển hàng 

hoá; dự án Tái định cư và dân cư Quốc lộ 4B (xây dựng hạ tầng khu tái định cư 

xã Gia Cát, huyện Cao Lộc thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án cải tạo 

nâng cấp QL4B, đoạn Km3+700 đến Km18),… 

                                           
28Quyết định số 825-QĐ/TU ngày 26/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 01-

QĐ/BCĐ ngày 26/4/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự 

án trọng điểm về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm; 
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Các huyện, thành phố đã thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo công tác 

giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Huyện ủy/Thành ủy làm Trưởng Ban, 

ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng 

mặt bằng; cấp ủy, chính quyền các địa phương coi trọng, phát huy vai trò của 

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận 

động cán bộ, đảng viên, nhân dân thống nhất nhận thức và hành động trong 

công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức họp định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất để 

chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; trực tiếp Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố đối thoại để tuyên truyền giải thích đối với những dự án 

gặp nhiều vướng mắc. Đến nay, đã xử lý giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh định kỳ hằng 

tháng đối với 47 dự án với 78 nội dung vướng mắc trên địa bàn 09/11 huyện, 

thành phố (02 huyện: Bình Gia, Bắc Sơn không có vướng mắc); đặc biệt là một 

số dự án lớn được sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, tổ 

chức đoàn thể các cấp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ thực 

hiện, như: dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700-Km18; dự án 

Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; dự án Khu đô thị mới Bến 

Bắc; dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng; dự án Quần thể khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn,… 

6. Quan tâm, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự kiến hoàn thành dự thảo Quy hoạch 

tỉnh trình Hội đồng thẩm định trong tháng 12/2022. Hoàn thành kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 

39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 

5 năm 2021 – 2025; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đủ cơ sở trình thẩm định hồ sơ 

Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn29; cập nhật thông 

tin do cấp huyện thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 để 

thống nhất các chỉ tiêu sử dụng đất giữa phương án phân bổ khoanh vùng đất đai 

(trong Quy hoạch tỉnh), kế hoạch sử dụng đất 05 năm của tỉnh với phương án 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất được phân 

bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. 

Hoàn thành phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 

05 năm (2021-2025) cho cấp huyện, UBND các huyện thành phố đang tập trung 

lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, lập kế hoạch sử dụng 

                                           
29hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định trong năm 2021 nhưng Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt nên Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa tổ 

chức thẩm định.  
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đất năm 2023 cấp huyện; dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện 

trước ngày 31/12/2022. 

Hoàn thành phê duyệt 08/12 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung các thị 

trấn30 đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; dừng lập 01/12 Đồ án31; đang xây dựng 03 

đồ án dự kiến trình phê duyệt cuối năm 202232; đang tổ chức lập Quy hoạch 

vùng liên huyện dọc tuyến quốc lộ 4B (thành phố Lạng Sơn, các huyện Cao Lộc, 

Lộc Bình và Đình Lập). Hoàn thành trình Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh 

Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000; 

hoàn thành trình Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thẩm định 05 nhiệm vụ 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện33; đang tổ chức lấy ý kiến đồ án Quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn 

và đồ án Quy hoạch phân khu Khu trung tâm du lịch phía Tây Mẫu Sơn; đang rà 

soát, nghiên cứu tham mưu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; điều chỉnh Quy hoạch chung thành 

phố Lạng Sơn. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác huy động vốn, quản lý 

nhà nước về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

202534, trong đó tập trung nguồn lực cho các dự án về hạ tầng giao thông, đô thị, 

khu, cụm công nghiệp, đảm bảo cập nhật đầy đủ các dự án, đề án đã được xây 

dựng tại Kế hoạch số 77/KH-UBND của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực 

hiện Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; tiếp tục 

xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược; rà soát điều chỉnh chính sách ưu đãi 

đầu tư đã được phê duyệt phù hợp với thực tế của tỉnh; hoàn thành rà soát danh 

mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục tranh thủ vốn 

đầu tư từ các Bộ, ngành Trung ương quản lý để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông 

như đường quốc lộ, đường sắt; các dự án có tính chất liên vùng; phân bổ kế 

hoạch vốn đầu tư đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện các 

                                           
30 Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, thị trấn Nông Trường Thái Bình huyện 

Đình Lập, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, thị 

trấn Văn Quan, huyện Văn Quan,  thị trấn Đình Lập, huyện Đình lập, 
31 Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2035, tỷ lệ 1/10.000 do Nghị quyết số 81-NQ/TU ngày 06/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, theo đó đã xác định sáp nhập nguyên trạng 619,09 km² 

diện tích tự nhiên, dân số và 22 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 20 xã, 02 thị trấn (thị trấn Cao Lộc và thị trấn 

Đồng Đăng) của huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn. 
32 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 

đang chỉnh sửa theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định dự kiến trình phê duyệt trong tháng 11/2022; Đồ 

án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; Đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Dương huyện Lộc Bình, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; 
33 gồm: Quy hoạch xây dựng (vùng huyện Đình Lập, vùng huyện Chi Lăng, vùng huyện Hữu Lũng, 

vùng huyện Tràng Định, vùng liên huyện Cao Lộc - Lộc Bình - Đình Lập khu vực dọc tuyến Quốc lộ 4B) tỉnh 

Lạng Sơn, đến năm 2040 tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/25.000; 
34Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Lạng Sơn, Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn. 
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chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-202535; tiếp cận tranh thủ làm 

việc với các Bộ, ngành Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án 

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

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đầu tư theo phương thức đối tác công tư; giao 

UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án Nâng cấp Quốc Lộ 4B đoạn 

từ Km18-Km80 thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.  

Công tác huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách tiếp tục được quan tâm, 

tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, trong năm ước 

hoàn thành thẩm định, chấp thuận chủ trương 19 dự án, điều chỉnh 30 dự án 

thuộc các lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu đô thị, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực 

công nghiệp và thương mại dịch vụ. 

Tổng vốn huy động trong năm 2022 là 8.034,18 tỷ đồng, trong đó: vốn 

đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao và tỉnh đã triển khai thực hiện là 

3.340,703 tỷ đồng (gồm: giao đầu năm là 2.498,375 tỷ đồng; giao vốn đầu tư 

công thực hiện CTMTQG là 842,328 tỷ đồng); nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

NSĐP năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 70,9 tỷ đồng36; vốn sự nghiệp năm 

2022 là 490,238 tỷ đồng37; kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái 

định cư: 4,438 tỷ đồng38; ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn cho các 

đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là 

98,5 tỷ đồng39; vốn ngân sách Trung ương do Trung ương quản lý thực hiện đầu 

                                           
35Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh; Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 

15/7/2022 của UBND tỉnh); kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương tŕnh mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh, Quyết định số 

1181/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh. 
(36) Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, các huyện kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 

và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số: Thực hiện các công trình, dự án đầu tư: 70,999/117,1 tỷ đồng, 

gồm: Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025: 50 tỷ đồng; đối ứng dự án Lramp - Xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương: 13,95 tỷ đồng; Hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư 

xây dựng thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu của Tiểu đoàn BB1, e123 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

5,369 tỷ đồng; Hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới xã Yên 

Khoái, huyện Lộc Bình: 1,68 tỷ đồng);    
37 Thực hiện hỗ trợ kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, kinh phí nhà văn hóa, sân chơi bãi 

tập, hỗ trợ kinh phí đô thị, chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính, Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, văn hóa 

thông tin, thể dục thể thao, kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ, hỗ trợ hạ tầng cơ sở các huyện nghèo, huyện có 

xã an toàn khu, Đề án chương trình hạ tầng thông tin truyền thông, khoa học - công nghệ,...; 
38Gồm: Sửa chữa đột xuất xử lý điểm đen TNGT tại Km41+600, Km55+650 QL.4A, địa phận tỉnh 

Lạng Sơn và công trình sửa chữa đột xuất xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại Km38+700 –Km39+300 QL.4B, 

tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại 

đoạn Km0 -Km2 Quốc lộ 3B, tỉnh Lạng Sơn; Giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ Hợp phần 2 –Xây 

dựng cầu dân sinh thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương; 
(39) Đến thời điểm báo cáoThực hiện ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn cho các đơn vị thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB đối với 03/07 dự án theo kế hoạch với tổng số tiền là 

42,405/175 tỷ đồng, gồm: Ứng vốn 20 tỷ đồng cho cho Công an tỉnh Lạng Sơn để thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn I); 17,505 tỷ đồng cho UBND 

huyện Lộc Bình để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật khu định cư và dân cư Bệnh viện, huyện Lộc Bình; 4,9 tỷ đồng cho UBND huyện Văn Lãng để thực hiện 

công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đất ao cạn khu III (trước đây là khu V) và khu đất ao thủy nông (khu I), thị trấn 

Na Sầm, huyện Văn Lãng để thực hiện công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đất ao cạn khu III (trước đây là khu V) 

và khu đất ao thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; Ước đến hết năm 2022 là 98,5 tỷ đồng, gồm 

ứng cho các đơn vị thực hiện các dự án: Công an tỉnh Lạng Sơn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn I): 20 tỷ đồng; UBND huyện Lộc Bình để thực 
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tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh: 118,263 tỷ đồng40; huy động xã hội 

hóa: 3.920,15 tỷ đồng (gồm: 19 dự án được chấp thuận chủ trương với tổng vốn 

đăng ký 3.015 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu đô thị, lĩnh vực 

nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ, cụ thể: 13 dự án đầu 

tư vào lĩnh vực nông nghiệp, vốn đăng ký 1729.66 tỷ đồng; 01 dự án khu đô thị, 

vốn đăng ký 355.230 tỷ đồng; 02 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm 

công nghiệp, vốn đăng ký 963.198 tỷ đồng; 03 dự án thương mại dịch vụ, vốn 

đăng ký 236.912 tỷ đồng; 30 dự án được chấp thuận điều chỉnh với tổng vốn 

tăng 905,15 tỷ đồng). 

Ngoài ra, hoàn thành thủ tục đăng ký và hoàn thiện hồ sơ trình Trung 

ương phân bổ vốn cho 03 dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với tổng số 

vốn dự kiến được Trung ương phê duyệt bổ sung phân bổ giai đoạn 2021-2025 

thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội41 là 2.698,8 tỷ đồng 

(gồm: 02 dự án lĩnh vực y tế: 198,8 tỷ đồng và 01 dự án lĩnh vực giao thông: 

2.500 tỷ đồng).  

(Có Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 và 6 kèm theo). 

III. Đánh giá chung 

1. Những kết quả đạt được 

Với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự tham 

gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự 

chủ động, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, UBND các huyện, 

thành phố, đến nay các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng (giao thông, đô thị, khu, 

cụm công nghiệp, thương mại, cấp điện, nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, thể 

thao và du lịch, thông tin truyền thông và khoa học công nghệ) đã được các cấp, 

ngành quan tâm, triển khai thực hiện, kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện 

chương trình hành động đã đạt được những kết quả tích cực. Hệ thống văn bản, 

cơ chế, chính sách được ban hành đầy đủ, đồng bộ. Tỉnh đã tập trung huy động 

                                                                                                                                    
hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu định cư và dân 

cư Bệnh viện, huyện Lộc Bình: 17,505 tỷ đồng; UBND huyện Văn Lãng để thực hiện công trình Hạ tầng kỹ 

thuật khu đất ao cạn khu III (trước đây là khu V) và khu đất ao thủy nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng để thực hiện công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đất ao cạn khu III (trước đây là khu V) và khu đất ao thủy 

nông (khu I), thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng: 4,9 tỷ đồng; UBND huyện Hữu Lũng thực hiện dự án Khu tái 

định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn: 25 tỷ đồng;; Sở Giao thông vận 

tải thực hiện dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng: 

5 tỷ đồng; UBND thành phố để thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn 

Đình Chiểu): 26,095 tỷ đồng. 
40Gồm: Khu kinh tế quốc phòng Mẫu Sơn (giai đoạn 2); Đồn biên phòng Bình Nghi (67) và Đồn biên 

phòng Thanh Lòa (51); Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia; Trụ sở làm việc công an 

tỉnh Lạng Sơn; 'Hệ thống kiểm soát an ninh cho Trại tạm giam và một số nhà tạm giữ thuộc Công an tỉnh LS; 

'Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Bình Gia (Km 183) đến Nà Tàn ( Km 229) - địa phận tỉnh Lạng Sơn; 

Tuyến tránh thị trấn Na Sầm và đoạn tránh đèo Bó Củng trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn; Cải tạo nền, mặt 

đường và công trình đoạn Km8 - Km29, Km40 - Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn; 'Cải tạo nền, mặt đường 

và công trình đoạn Km33 - Km47, Km 58 - Km80 trên Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn; 
41Thuộc Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ 

trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính 

phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
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tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng 

giao thông, đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhằm đẩy mạnh liên kết vùng 

để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh phục vụ cho mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại. Tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư các tuyến cao tốc; cải tạo, nâng cấp 

các tuyến quốc lộ, các tuyến đường giao thông ra các cửa khẩu, các tuyến đường 

trục chính nội thị; xây mới các tuyến giao thông vành đai của thành phố Lạng 

Sơn; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường 

giao thông nông thôn. Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, các khu đô 

thị mới, các khu, cụm công nghiệp, cấp điện, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, 

giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học và công nghệ, thông tin và 

truyền thông. 

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Một số tồn tại, hạn chế 

Một số đề án, quy hoạch xây dựng, dự án còn chậm triển khai thực hiện42 

do chưa có hướng dẫn của Trung ương, chưa xác định được nguồn vốn, do năng 

lực của một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công còn hạn 

chế, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. 

Công tác giải phóng mặt bằng đã được chỉ đạo quyết liệt, xây dựng đổi 

mới phương thức thực hiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu giải quyết được khó 

khăn vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện; số lượng dự án phải giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố khá lớn; 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, có dự án còn vướng mắc về thủ tục chuyển đổi đất lúa, 

cập nhật danh mục vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; cơ chế, 

chính sách bồi thường còn bất cập.  

Nhu cầu về phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, cụm, khu công nghiệp 

trong giai đoạn 2021 - 2025 là rất lớn nhưng ngân sách tỉnh hạn chế, khả năng 

tiếp cận nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ, ngành Trung ương quản lý 

còn khó khăn; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án; các 

chương trình mục tiêu quốc gia được giao vốn chậm và thiếu văn bản hướng dẫn 

triển khai thực hiện; các lĩnh vực đầu tư cũng ảnh hưởng bởi hậu quả do dịch 

bệnh Covid-19 kéo dài. 

Một số dự án giao thông trọng điểm có tính chất kết nối liên vùng như dự 

án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; nâng cấp Quốc lộ 4B còn gặp khó khăn, vướng 

mắc do cơ chế, đến nay chưa hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện…, 

dự án đầu tư các khu, cụm công nghiệp hiện còn chậm được triển khai thực hiện, 

do vướng mắc các quy định về đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, quy trình đầu tư 

                                           
42Điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn; điều chỉnh quy 

hoạch chung các thị trấn; quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành; quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị -Chi 

Lăng) thuộc dự án Đường cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn theo phương thức đối tác công tư PPP,... 
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một số dự án đô thị hiện đang phải tạm dừng xem xét chủ trương đầu tư. 

2.2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Với những điều kiện khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi biên giới, quy 

mô nền kinh tế nhỏ, địa hình miền núi bị chia cắt phức tạp, nhất là nguồn vốn 

đầu tư còn hạn hẹp đã ảnh hưởng đến phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng 

tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp. 

- Một số văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số 

chế độ chính sách ban hành còn vướng mắc, bất cập, chưa đầy đủ, đồng bộ. Việc 

thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của các cơ 

quan Trung ương còn chậm. 

- Năm 2022, thời tiết mưa nhiều, lụt, bão ảnh hưởng đến tiến độ thi công 

các dự án; giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có sự biến động lớn trong năm 2022; 

công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trong các tháng đầu năm 

chưa phản ánh kịp thời sự thay đổi của thị trường gây khó khăn cho công tác đầu 

tư xây dựng; 

- Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 Trung ương 

giao còn chậm, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương ban hành 

chưa kịp thời. Một số dự án giao thông, cụm công nghiệp chậm triển khai do các 

khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển hạ tầng kinh tế 

- xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp ở một số 

cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, còn thiếu tính chủ động, sáng tạo. 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm đã được tỉnh tập 

trung lãnh đạo chỉ đạo, tuy nhiên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, nhiều dự 

án thiếu mặt bằng sạch để thực hiện đầu tư xây dựng. 

- Một số chủ đầu tư, thủ trưởng đơn vị chưa đề cao trách nhiệm trong việc 

quản lý, sử dụng kinh phí, chưa chủ động trong giải ngân thanh toán nguồn vốn, 

còn để dồn chứng từ vào dịp cuối năm, một số chủ đầu tư thực hiện giải ngân 

chưa đúng với cam kết đã đề ra, chưa giải ngân hết kế hoạch vốn giao đầu năm. 

- Thu hút đầu tư giảm so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do nhiều 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ các năm trước; thủ tục đầu tư còn 

rườm rà, ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách thực hiện 

chương trình hành động. 

 

 

 

Phần thứ hai 
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NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023 

 

1. Tiếp tục quán triệt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện Chương trình hành động. Tăng cường vai trò trách nhiệm 

của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, khuyến khích, huy động các tổ 

chức xã hội tích cực tham gia triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả. Tổ 

chức đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình hành động đề xuất phương hướng 

thực hiện trong hai năm cuối đảm bảo đạt mục tiêu Chương trình đề ra.  

2. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án 

đầu tư công, nhất là dự án lớn, quan trọng như: dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

4B (đoạn Km3+700-Km18); các dự án sử dụng vốn chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế xã hội (02 dự án lĩnh vực y tế, 01 dự án lĩnh vực giao thông); 

các dự án sử dụng vốn ODA, khởi công mới các dự án: dự án thành phần 2, 

đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; tập trung 

chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) phần địa điểm thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Triển khai thi công hoàn thành các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-

2025: dự án Xây dựng mở mới tuyến liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào 

xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính Xá -

Bắc Xa) đoạn từ Km19 - Km43 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Đường Tân Tri 

–Nghinh Tường, huyện Bắc Sơn, dự án Nút giao đường vào Khu công nghiệp 

Hữu Lũng,... Đến hết năm 2023, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được 

rải nhựa hoặc bê tông đạt 96,1%, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn 

được cứng hóa đạt 75%. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực 

hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 -2025 đã 

được phê duyệt. Ưu tiên hoàn thành tiêu chí giao thông các xã điểm trong 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố 

tiếp tục phát triển giao thông nông thôn và xây dựng mặt đường bê tông xi măng 

gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục hướng dẫn và tổng hợp kết 

quả xây dựng tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn đối với UBND các huyện và 

thành phố. 

Tiếp tục tranh thủ tiếp cận đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét cập 

nhật bổ sung cảng cạn Lạng Sơn và cảng cạn Tân Thanh tại xã Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng cạn Việt 

Nam và Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp Quốc lộ 31, Quốc lộ 3B đạt 

tiêu chuẩn cấp IV theo quy hoạch; bổ sung kế hoạch nâng cấp cải tạo các ga trên 

các tuyến đường sắt hiện có, trong đó trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng 

đề nghị nâng cấp, cải tạo ga Yên Trạch, ga Phố Vị; tiếp tục hướng dẫn và tổng 

hợp kết quả xây dựng tiêu chí số 2 về giao thông, tăng cường kiểm tra, giám sát 

kết quả thực hiện thực tế đối với UBND các huyện, thành phố. 

3. Tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị 
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mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Khu đô thị mới Bến Bắc, 

thành phố Lạng Sơn; Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Khu đô thị 

phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Khu hành chính - 

đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn… 

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 (huyện Cao Lộc). Thu hút, lựa chọn 

nhà đầu tư, triển khai thành lập, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Na 

Dương, huyện Lộc Bình; các cụm công nghiệp tại huyện Hữu Lũng, Đình Lập, 

Chi Lăng... đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 

giai đoạn 2 công suất 100 MW; hoàn thành dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ 

Cùng 6); thực hiện đầu tư các nhà máy thuỷ điện nhỏ thuộc bậc thang sông Kỳ 

Cùng (thủy điện Đèo Khách, Tràng Định 2,..), tạo điều kiện thuận lợi, thu hút 

đầu tư phát triển điện gió ở những nơi đủ điều kiện. Tạo điều kiện thuận lợi, 

khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại theo quy hoạch, trong đó ưu tiên hỗ trợ xây dựng chợ nông thôn.  

Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới các chợ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn... 

5. Triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Tăng cường thực hiện công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

đô thị, từng bước nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch theo Quyết định số 1398/QĐ-

TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ theo điều kiện của địa phương. 

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

đảm bảo tiến độ, đúng và đủ quy trình theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu xây 

dựng hoàn thiện Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng 

Sơn; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn; điều chỉnh quy 

hoạch chung các thị trấn; quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đồng Bành. 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập, thẩm định và phê duyệt Chương 

trình phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh theo quy định, đôn đốc 

UBND các huyện hoàn thành lập Đề án công nhận đô thị loại V, trình cấp có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt công nhận đô thị loại V đối với các thị trấn 

còn lại đủ điều kiện. Tiếp tục kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025; rà 

soát, trình UBND tỉnh phê duyệt giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công, các chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh, các Đề án đã được phê 

duyệt. Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển; tiếp 

tục phấn đấu tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi để bổ sung cho đầu tư phát triển, 

thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ các 

nguồn thu, đặc biệt thu từ đất đai, phí sử dụng bến bãi,… 

7. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi các quy định ban hành các văn bản 
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hướng dẫn phù hợp với thực tế của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà đầu tư triển 

khai thực hiện dự án. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh 

tế đầu tư vào hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, 

khu, cụm công nghiệp; đổi mới phương thức, có hành động cụ thể trong công tác 

giám sát đánh giá và hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển 

khai thực hiện dự án ngoài ngân sách nhất là trong thực hiện các thủ tục về đầu 

tư, đất đai, xây dựng và môi trường. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm thông tin; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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