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BÁO CÁO 

Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của  

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 7946/BKHĐT-TH ngày 03/11/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND 

tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau:  

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-

2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Lạng Sơn cũng phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức như: dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong 

những tháng đầu năm; những diễn biến bất thường của thời tiết gây nhiều thiệt hại, 

ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn một số huyện; 

Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách “ZERO COVID-19” ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động xuất nhập khẩu và kết quả thu ngân sách của tỉnh; xung đột tại một 

số quốc gia trên thế giới tác động đến thị trường chung, giá cả một số mặt hàng 

tăng cao, nhất là về nhiên liệu ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, đời sống của 

Nhân dân. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, đồng thuận 

của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều 

hành tổ chức thực hiện các giải pháp tích cực, đồng bộ trên các lĩnh vực, cùng với 

sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 

kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được nhiều 

kết quả quan trọng. 

Bước vào năm 2022, với quyết tâm chính trị cao, UBND tỉnh đã bám sát và 

triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, ban hành 

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 
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giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường 

trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Ban hành đầy đủ các chương 

trình, kế hoạch, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành để tập trung 

chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai hiệu quả chiến 

lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch phòng, chống dịch 

COVID-19 02 năm 2022 - 2023. Chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; kịp thời triển khai công tác 

cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Đẩy mạnh 

các biện pháp tháo gỡ khó khăn nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA; chỉ đạo quyết liệt 

triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 

ngay sau khi được giao vốn. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải 

phóng mặt bằng, xây dựng chính sách hỗ trợ, bồi thường tái định cư; xây dựng 

nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý công tác lập 

quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh. Quyết liệt trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà 

nước. Tích cực triển khai các biên pháp hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19. Tập trung triển khai các nhiệm vụ văn hóa - xã hội, cải 

thiện đời sống Nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; quản lý tài 

nguyên, môi trường; khoa học công nghệ; công tác thanh tra; tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cải cách thủ tục hành chính. 

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. 

Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm Quy 

chế và Chương trình làm việc của UBND tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn 

kết, thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Lãnh 

đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, công tác phòng, chống dịch, 

tiêm vắc xin phòng COVID-19, xây dựng nông thôn mới, công tác triển khai thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm tra theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực 

tại các huyện, thành phố; tổ chức các hội nghị chuyên đề, đối thoại với các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, nông dân, thanh niên tỉnh Lạng Sơn, làm việc với các sở, 

ngành, chủ đầu tư, doanh nghiệp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tháo gỡ khó 

khăn, kịp thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; thường xuyên theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đã giao. 

Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 

được chú trọng, thực hiện tuyên truyền, quán triệt đến 100% đảng viên, công chức, 

viên chức và Nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức các hội 

nghị, phát thanh, truyền hình, báo đài,.. Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công chức và Nhân dân trong việc thực hiện, triển khai đồng bộ, toàn diện các giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào phát triển chung của 

quốc gia.  
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II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ 

YẾU NĂM 2022 

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

hợp chặt chẽ và 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, sự 

đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, mặc dù còn một số khó 

khăn, hạn chế, năm 2022 tỉnh dự kiến đạt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ 

yếu đã đề ra. Sau khi đại dịch COVID-19 được khống chế, kinh tế của tỉnh nhìn 

chung phục hồi nhanh và toàn diện; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động 

thương mại, du lịch, dịch vụ có bước tăng trưởng. Công tác lập Quy hoạch tỉnh 

triển khai thực hiện cơ bản theo kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải 

cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, thứ hạng tăng cao; lĩnh vực văn hóa, xã 

hội có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải 

thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại 

được tăng cường, mở rộng, ngoài hợp tác truyền thống với Quảng Tây, Trung Quốc 

đã có những bước tiến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế 

khác. 

Kinh tế tỉnh Lạng Sơn phục hồi đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm 

trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,13% (mục tiêu là 7 - 7,5%), trong đó: nông lâm 

nghiệp tăng 5,33%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,26%, dịch vụ tăng 6,20%, thuế 

sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định 

hướng: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,98%, công nghiệp - xây dựng 

24,43%, dịch vụ 50,11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,48%. GRDP bình 

quân đầu người ước đạt 51 triệu đồng, tương đương 2.124 USD. Kết quả đạt được 

cụ thể như sau: 

1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, nghị quyết, 

quyết định của Trung ương, của tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022, hoàn thiện cơ chế, chính sách 

Các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã 

được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cụ thể hóa đầy đủ thành các nghị quyết 

chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể, được các cấp, 

các ngành tổ chức triển khai quyết liệt trong năm 2022. Đồng thời, UBND tỉnh đã 

trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Nghị 

quyết, Chỉ thị để triển khai nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực1. Ban hành 

Quyết định 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 5 năm 

(2021 - 2025) cho cấp huyện. Chủ động báo cáo, trực tiếp làm việc, đề xuất với 

                                           
1 

Trong đó: 02 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh; 03 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 04 Chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 
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Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quan 

tâm và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và 

các dự án trọng điểm của tỉnh thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết các kết luận, kiến nghị của Thanh tra các cấp, 

Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh, Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chuẩn bị tốt các 

nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh.  

Với đặc thù là một tỉnh miền núi phía Bắc, có nhiều khó khăn và cũng như 

thuận lợi, UBND tỉnh luôn xác định việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống 

pháp luật là nhiệm vụ quan trọng để đề ra các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều 

kiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 51 

văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 20 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 31 Quyết định 

của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố danh mục 90 

VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, được thực hiện thông qua 

nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường phân cấp, giao quyền, giải phóng nguồn 

lực, đất đai, tài nguyên phục vụ cho phát triển.  

2. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

Triển khai hiệu quả chiến lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19", Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế 

hoạch phòng, chống dịch COVID-19 02 năm 2022 - 2023. Các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Trung 

ương và Ban Chỉ đạo tỉnh. Các đơn vị y tế bảo đảm “4 tại chỗ” chủ động đáp ứng 

các cấp độ dịch có thể xảy ra, trong những tháng đầu năm tình hình dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh tăng rất nhanh; UBND tỉnh đã chỉ đạo, tập trung mọi nguồn 

lực cho công tác phòng, chống dịch, từ tháng 4 trở đi số ca bệnh đã giảm sâu, hiện 

nay dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 được tổ chức với Chiến dịch tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo 

quy định của Bộ Y tế, đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ tiêm chủng các nhóm tuổi của tỉnh 

Lạng Sơn luôn trong 15 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng nhanh và cao so với tỷ lệ trung 

bình của cả nước2. Chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với các ngành chức năng làm tốt 

công tác bảo đảm y tế “vùng xanh cửa khẩu”; đã tiếp nhận 03 khoản viện trợ 

không hoàn lại thiết bị và vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính 

quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc với tổng giá trị 

1.977.495 USD qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo các nội dung trong biên bản 

ghi nhớ giữa Đại sứ quán Trung Quốc và UBND tỉnh Lạng Sơn. Tình hình dịch 

COVID-19 được kiểm soát tốt tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, các hoạt động 

văn hóa - xã hội diễn ra thuận lợi, đời sống người dân được cải thiện. 

                                           
2 

Cụ thể: đối tượng từ 18 tuổi trở lên: tiêm mũi 1 đạt 102,13%; tiêm 2 mũi đạt 100,67% (gồm cả người ngoài tỉnh); 

tiêm (mũi nhắc lại) mũi 3 đạt 91,01%. Trẻ em từ 12 - 17 tuổi: tiêm mũi 1 đạt 98,75%; mũi 2 đạt 96,8%,  mũi nhắc lại 

71,69%. Trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: mũi 1 đạt 97,35%; mũi 2 đạt 71,8%.  
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Tuy nhiên, năm 2022, các doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn phải đối mặt với 

nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; giá xăng dầu, nguyên, nhiên 

vật liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh; 

việc tiếp cận tín dụng, huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh khó khăn; thiếu 

hụt lao động cục bộ,... Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, 

UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, DDCI năm 2022. Tổ chức các hội 

nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn các 

huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổ 

chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh 

nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai hiệu quả trên 

các lĩnh vực. Đã phê duyệt kinh phí giảm giá nước sạch đô thị năm 2021 cho các 

đối tượng trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số kinh phí 

4,1 tỷ đồng; tổng số giảm giá thuê tài sản, dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp là 3.952,2 triệu đồng3. Chương trình phục hồi hục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, ước cả năm thực hiện miễn giảm thuế giá 

trị gia tăng đối với khoảng 1.000 doanh nghiệp với số tiền là 280 tỷ đồng4; hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động đối với 01 doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng, 25 lao động 

được hỗ trợ; hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 331 người lao động với kinh phí 497,5 triệu 

đồng. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu Trung 

ương giao cho vay 05 chương trình tín dụng năm 2022 theo Nghị quyết 11/NQ-CP 

của là 235,3 tỷ5.  

Tính đến ngày 31/10/2022, đăng ký thành lập mới 400 doanh nghiệp, đạt 

80% kế hoạch, tương đương cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký 4.397 tỷ đồng, tăng 

27%6; ước cả năm thành lập mới 490 doanh nghiệp, đạt 98%, tăng 1,66%. Đăng ký 

thành lập 60 hợp tác xã, 13 HTX giải thể. Lũy kế toàn tỉnh có 3.710 doanh nghiệp7 

với số vốn đăng ký 37.560 tỷ đồng và có 450 hợp tác xã, 02 liên hiệp hợp tác xã. 

Ước cả năm chấp thuận chủ trương 19 dự án, tổng vốn đăng ký 3.015 tỷ đồng, dự 

                                           
3 

Giảm giá thuê tài sản năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng số tiền 363,8 

triệu đồng; Giảm giá dịch vụ xe ô tô ra vào Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ 

phần vận tải thương mại Bảo Nguyên từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/3/2022 với số tiền 2.321,4 triệu đồng; giảm 

1.267 triệu đồng tiền thuê Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị trong giai đoạn từ tháng 01/2022 

đến hết tháng 7/2022. 

4 Đến hết háng 9/2022, đã miễn, giảm thuế VAT được 971 trường hợp với số tiền là hơn 203,7 tỷ đồng. 

5
 Trong đó:  Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: 120 tỷ đồng. Cho vay đối với HSSV để mua 

máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến: 6,77 tỷ đồng.  Cho vay nhà ở xã hội, số tiền 84 tỷ đồng. Cho vay cơ sở giáo 

dục mầm non, tiểu học ngoài công lập: 600 triệu đồng. Cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/NĐ-CP: 25 tỷ đồng. 

6 Có 55 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; có 170 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 13%; 

257 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 22%; 106 doanh nghiệp đang chờ giải thể và 165 doanh 

nghiệp đã hoàn thành giải thể. 

7
 Trong đó có khoảng 15% doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh và doanh nghiệp đang chờ giải thể.    

https://www.vietnamplus.vn/tags/Sản-xuất-kinh-doanh.vnp
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kiến giảm 04 dự án với tổng vốn đăng ký giảm 1.647 tỷ đồng; điều chỉnh 30 dự án, 

tổng vốn tăng 905,15 tỷ đồng, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động 15 dự án. 

3. Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 

nâng cao năng suất, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các lĩnh 

vực kinh tế gắn với chuyển đổi số 

a) Triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

Các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được triển khai 

hiệu quả8. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra giám sát việc duy trì hoạt động của 10 chuỗi 

giá trị trong sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt, hỗ trợ năm 2020, 2021; hoàn 

thành triển khai hỗ trợ 05 chuỗi giá trị mới9; cấp 04 giấy xác nhận chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn10. Công tác cấp mã số vùng trồng được đẩy mạnh thực hiện, 

thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh11. Các sản 

phẩm OCOP có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô, chất lượng, quy trình sản 

xuất, chế biến cũng như mẫu mã bao bì, truy xuất nguồn gốc, đã công nhận mới 34 

sản phẩm12, nâng tổng số sản phẩm được chứng nhận OCOP lên 94 sản phẩm13. 

Tích cực tham gia các Hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu, 

quảng bá các loại sản phẩm nông, lâm sản đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Lạng 

Sơn. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 97%. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp có sự chuyển biến tích cực về cơ cấu cây trồng 

theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ 

tốt14. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 94.031 ha, tương đương cùng kỳ; tổng sản 

lượng lương thực 304.944 tấn, đạt 101,33%, tương đương cùng kỳ15. Nguồn giống, 

                                           
8 Đã hỗ trợ vay ưu đãi được 319,1 tỷ đồng, tăng 156,7 tỷ đồng (tăng 95,3%) so với 31/12/2021. Hỗ trợ thành lập 

mới 22 HTX (440 triệu đồng); Hỗ trợ 09 trí thức trẻ về làm việc tại HTX (298 triệu đồng); Hỗ trợ phát triển thương 

hiệu, mở rộng thị trường 16 đối tượng (489 triệu đồng); Hỗ trợ sản phẩm OCOP 32 sản phẩm (90 triệu đồng). 
9 

Tập trung hỗ trợ bao bì, nhãn mác, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hỗ trợ trang thiết bị sản xuất, bảo 

quản, chế biến: (1) Nuôi cá nước ngọt của Hợp tác xã Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn; (2) Trồng rau Bò khai, rau 

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

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

huyện Hữu Lũng; (5) Sản xuất và chế biến nấm Hương của Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Đông Bắc. 
10 Sản phẩm măng bát độ khô, măng bát độchua của HTX SX và cung ứng DVNN xã Quyết Thắng huyện Hữu 

Lũng. Sản phẩm lạp sườn Khinh Sa của HTX NNDV CN Hợp Tiến huyện Bắc Sơn. Sản phẩm Thạch đen của Cơ sở 

Thạch Chu Hạnh, huyện Văn Lãng. Sản phẩm Trứng vịt của HTX Quốc Khánh, huyện Tràng Tràng.
 

11 Cấp mới 57 mã số, 282,479 ha (Ớt 36 mã, diện tích 218,519 ha, thạch đen 21 mã diện tích 63,96 ha), nâng tổng 

số mã vùng trồng được cấp trên địa bàn toàn tỉnh lên 181 mã, với diện tích 922,304 ha. 
12 Gồm 04 sản phẩm 4 sao; 30 sản phẩm 3 sao. 
13 

Gồm 21 sản phẩm 4 sao; 73 sản phẩm 3 sao. 
14 

Cụ thể : thạch đen 3.368 ha, tăng 7,6 % so với cùng kỳ; thuốc lá 2.336 ha, tăng 7,03%; dưa hấu 584 ha, tăng 

8,9%,… cây ớt 1.388 ha, đạt 126,2 % kế hoạch. 
15

 Sản lượng một số cây trồng khác như: Na 35.000, giảm 0,94% so với cùng kỳ; rau các loại 107.688 tấn, giảm 

9,72%; thuốc lá 5.140 tấn, tăng 9,52%; thạch đen 17.338 tấn, tăng 1,98%. 
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vật tư cơ bản bảo đảm phục vụ sản xuất; tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng ở 

mức độ thấp, không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Đàn trâu, bò, gia cầm 

giảm so với cùng kỳ, đàn lợn tăng cao do người chăn nuôi tiếp tục đẩy mạnh tái 

đàn16. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh17, tiêm phòng, phòng chống đói rét 

cho đàn vật nuôi. Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú 

y được thực hiện theo quy định. Diện tích nuôi thủy sản ước đạt 1.290 ha, sản 

lượng khai thác 1.955 tấn, tăng 0,39%. Duy trì sản xuất mô hình nuôi cá lồng; cung 

ứng khoảng 863.200 con cá giống các loại. Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững 

đạt kết quả cao, trồng rừng mới ước được 9.300 ha, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 

33,3% so với cùng kỳ, trồng cây phân tán được 3,52 triệu cây, đạt 156,3% kế 

hoạch; trồng cây ăn quả 931 ha, đạt 186,2% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 

63,8%. Chủ động triển khai các phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên 

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

phương án ứng phó. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của nhiều dạng 

hình thái thiên tai, đặc biệt từ ngày 09-15/5/2022 xảy ra đợt mưa lũ lớn, làm 03 

người chết, 03 người bị thương, thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, thủy sản, gia súc, 

gia cầm, thủy lợi, giao thông,... tổng thiệt hại toàn tỉnh trên 710 tỷ đồng. 

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai 

đoạn 2021 - 2025. Ban hành quy định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2022-2025 tỉnh Lạng Sơn. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã quyết định tạm ứng 

100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho 10 huyện để thực hiện các dự án xây dựng nông 

thôn mới năm 2022. Lựa chọn, triển khai xây dựng 31 mô hình phát triển sản xuất 

với tổng số vốn 18.950 triệu đồng. Triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại 

10 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, đến hết tháng 10/2022, tiến độ 

bình quân 121 công trình đạt 65%. Dự ước kết quả thực hiện đến hết năm 2022 có 

thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 

xã nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 12 tiêu chí/xã18. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình 

kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đẩy nhanh 

tiến độ các dự án đầu tư công19; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án 

đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng20. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch Phân khu 

                                           
16 Đàn trâu 63,3 nghìn con, giảm 2,87% so với cùng kỳ, đàn bò 28,2 nghìn con, giảm 6,25%, đàn lợn khoảng 180 

nghìn con, tăng 6,6%, đàn gia cầm khoảng 4.595 nghìn con, giảm2,84%. 

17 Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm xuất hiện nhỏ lẻ tại một số huyện, các cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý 

và phòng chống lây lan. Tính đến ngày 10/10/2022, Bệnh DTLCP xảy ra rải rác tại 647 hộ /09 huyện, tổng số lợn 

chết, buộc phải tiêu hủy là2.586 con với tổng trọng lượng 124.980 kg; Bệnh Dạixảy ra 03 hộ /03 huyện. 

18 Giảm so với năm 2021 do năm 2021 đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, năm 

2022 đánh giá theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn. 
19 Các dự án: Đường Bản Giểng (nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa); Đường giao thông Khu công nghiệp 

Đồng Bành (giai đoạn 1); Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả 

Phong (Trung Quốc). 
20 Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, Khu phi thuế quan và một số dự án khác. 
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Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, 

tỷ lệ 1/2000. Triển khai lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030; lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng Khu vực cửa khẩu chính Chi Ma... 

Hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn do phía 

Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách "Zero COVID", liên tục thắt chặt các 

biện pháp phòng, chống dịch, nhất là khu vực biên giới và các cửa khẩu. UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tích cực tháo gỡ khó khăn, 

thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc để phối hợp giải 

quyết, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm cho hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa21. Hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu tập trung tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh, một phần rất ít 

phát sinh tại cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu Cốc Nam. Tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu qua địa bàn năm 2022 giảm mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 3.010 triệu 

USD, đạt 54,73% kế hoạch, giảm 29,51%, trong đó, xuất khẩu 810 triệu USD, đạt 

37,85% kế hoạch, giảm 40,88%; nhập khẩu 2.200 triệu USD, đạt 65,48% kế hoạch, 

giảm 24,14%. Xuất khẩu hàng hóa địa phương ước đạt 142 triệu USD, tăng 9,23%. 

c) Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi 

mạnh mẽ và tăng trưởng 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, 

chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 ước tăng 8,25%. Sản lượng 9/13 sản phẩm 

công nghiệp chủ yếu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch22. Đã ban hành quyết 

định thành lập Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2; đang thực hiện quy trình lựa chọn chủ 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập các Cụm công nghiệp Đình Lập, Na 

Dương 2, Văn Lãng, Quảng Lạc; tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các 

cụm công nghiệp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội23. Tiếp tục thực hiện 

quy trình, thủ tục thành lập Khu công nghiệp Hữu Lũng. Trình Bộ Công Thương 

xem xét, bổ sung 11 dự án điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát đã thúc đẩy hoạt động thương mại, 

dịch vụ phục hồi, diễn ra sôi động hơn so với cùng kỳ, công tác bình ổn giá được 

                                           
21 Ban hành Phương án về thiết lập "vùng xanh" đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, Nội quy cửa khẩu chính Chi Ma. 
22 Cụ thể: Điện sản xuất 858 triệu Kwh, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ; điện thương phẩm 831,6 

triệu Kwh, đạt 97,84%, tăng 2,02%; than sạch 550 nghìn tấn, đạt 100%, tăng 8,7%; xi măng 950 nghìn tấn, đạt 

100%, tăng 2,5%; gạch các loại 254 triệu viên, đạt 101,6%, tăng 4,1%; đá các loại 4.350 nghìn m3, đạt 100%, tăng 

6,4%; nhựa thông và các sản phẩm chế biến từ nhựa thông 22 nghìn tấn, đạt 113,2%, tăng 1,9%; hợp kim và chất 

kim loại 670 nghìn tấn, đạt 115,5%, tăng 0,6%; Clinker 280 nghìn tấn, đạt 63,6%, giảm 38,8%; nước máy 9.347 m3, 

đạt 94,4%, giảm 3,4%; bột đá mài 6.356 nghìn tấn, đạt 86,2%, giảm 12,8%; ván bóc và các sản phẩm từ gỗ rừng 

trồng 131,3 m3, đạt 87,5%, giảm 3,5%; muối công nghiệp 580 tần, đạt 68,24%, giảm 9,07%. 
23 

Gồm: Hoà Sơn 1, Hồ Sơn 1, Minh Sơn, Đông Nam Đồng Mỏ, Văn Lãng 2. 
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thực hiện tốt, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và dịch vụ ước 22.443,85 tỷ đồng, đạt 99,09% kế hoạch, tăng 15,39% so với cùng 

kỳ. Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022). Tổng 

nguồn vốn huy động tại các ngân hàng ước đến 31/12/2022 đạt 35.619 tỷ đồng, 

tăng 6,5% so với 31/12/2021; dư nợ tín dụng 39.828 tỷ đồng, tăng 6,1%. Hoạt 

động vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, tổng doanh thu vận tải 

2.794,9 tỷ đồng, đạt 220% kế hoạch, tăng 16,81% so với cùng kỳ. Dịch vụ bưu 

chính, viễn thông tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng, doanh thu đạt kế 

hoạch và tăng so với cùng kỳ24. 

Hoạt động du lịch có sự phục hồi khởi sắc, tổng lượng khách du lịch tăng 

mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên lượng khách quốc tế còn hạn chế do tình hình dịch 

COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, ước đạt khoảng 3,5 triệu lượt 

khách, đạt 101,16% kế hoạch, tăng 115,66%25; doanh thu du lịch ước đạt 2.100 tỷ 

đồng, đạt 80,77% kế hoạch, tăng 171,67%. Đã tổ chức khởi công và triển khai dự 

án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; khởi động lại dự án Dự án 

đầu tư Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn với nhiều hoạt động đặc sắc 

thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư tiềm năng, trong đó nổi bật là tổ chức thành 

công Lễ hội Kỳ Hoa tỉnh Lạng Sơn năm 202226. Triển khai thực hiện các nội dung 

hoạt động của Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn, tiếp tục chuẩn bị các nội 

dung liên quan đến xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa 

chất toàn cầu. 

d) Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước  

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

quyết liệt, đồng bộ. Ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa 

bàn tỉnh. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi theo quy định để hỗ 

trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp từng bước khôi phục sản 

xuất kinh doanh, kích cầu và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Tăng cường công tác 

quản lý thu, chống thất thu thuế, thu nội địa đạt kết quả tích cực, cao hơn chỉ tiêu 

được giao; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chưa đạt do chính sách phòng, chống 

COVID-19 của phía Trung Quốc. Với các nỗ lực, cố gắng trong công tác thu ngân 

sách, tổng thu ngân sách nhà nước hoàn thành dự toán giao đầu năm, ước đạt 

7.909,87 tỷ đồng, đạt 100,76%, giảm 27,72% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 

2.908 tỷ đồng, đạt 123,74% dự toán, giảm 9,76%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

5.000 tỷ đồng, đạt 90,91% dự toán, giảm 35,19%, các khoản huy động, đóng góp 

1,87 tỷ đồng. 

                                           
24 Doanh thu bưu chính 200 tỷ đồng, tăng 2%, doanh thu viễn thông 950 tỷ đồng, tăng 2%. 
25 Trong đó, khách quốc tế 30 nghìn lượt, đạt 5,45% kế hoạch, giảm 82,7% so cùng kỳ; khách trong nước 3,47 

triệulượt, đạt 119,24%, tăng 116,1%. 
26 Với khoảng 100.000 người tham gia Khai mạc và khoảng 60.000 lượt khách tham gia trải nghiệm các hoạt động 

tại Lễ hội. 
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Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, điều hành ngân sách, phân bổ, 

sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương bảo đảm 

đúng quy định, định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Dự ước tổng chi ngân sách địa 

phương là 13.863,8 tỷ đồng, đạt 115,41% dự toán, tăng 8,74% so với cùng kỳ, 

trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 9.984,44 tỷ đồng, đạt 103,32% dự toán, 

tăng 2,95%27; chi các chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu 

2.114,76 tỷ đồng, đạt 90,02% dự toán, tăng 90,83%. 

đ) Công tác chuyển đổi số tiếp tục được tổ chức triển khai toàn diện, rộng 

khắp và đạt kết quả cao 

Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số, nền tảng “Lạng 

Sơn Cloud”, App “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh. Xếp thứ 02 toàn 

quốc về số sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam, thứ 04 toàn quốc về 

giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử Việt Nam28; xếp hạng thứ 05/63 

tỉnh, thành phố Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021. Lạng Sơn và VNPT nhận 

giải thưởng Viet Solutions 2022 - Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho 

địa phương. Đã hoàn thành 17/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại 

Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chính quyền số, chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai 

xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được triển 

khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp29. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 

chính xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 81,77%. Kinh tế số được đẩy mạnh và triển 

khai rộng khắp các lĩnh vực kinh tế. Công tác xây dựng xã hội số tiếp tục được 

quan tâm, đã kiện toàn 1.680 Tổ công nghệ số cộng đồng với 7.856 thành viên; 

tích hợp trợ lý ảo Isee Lạng Sơn vào app “Công dân số Xứ Lạng” hỗ trợ người dân 

và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính công30. 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 203031. 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 tỉnh32. Triển 

                                           
27

 Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.750,4 tỷ đồng, đạt 138,07%, giảm 7,58%; Chi thường xuyên 7.920,5 tỷ đồng, 

đạt 97,74%, tăng 4,77%. 
28 Theo thông kê của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://tmdt.mic.gov.vn/. 
29 Lực lượng tại chỗ, giám sát chuyên nghiệp, độc lập kiểm tra, kết nối với hệ thống giám sát quốc gia. 
30 Tính đến ngày 14/10/2022 đã cài đặt được 371.493 tài khoản, đạt 82.6% kế hoạch. Trong đó: tài khoản Công dân 

số Xứ Lạng 123.069 tài khoản, đạt 82% kế hoạch; tài khoản thanh toán điện tử: 142.057 tài khoản, đạt 94.7% kế 

hoạch; tài khoản mua sàn TMĐT: 106.367 tài khoản (PostMart 64.843 tài khoản, Voso 41.524 tài khoản) đạt 70.9% 

kế hoạch. 
31 

Đã thực hiện 22/25 dịch vụ công thiết yếu, 05 nhóm tiện ích theo mục tiêu, yêu cầu của Đề án; 215/215 cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khối công lập triển khai thiết bị quét mã vạch (QR code) trên căn cước công dân có gắn chíp; 

toàn tỉnh thu nhận 652.847/664.213 hồ sơ cấp CCCD, đạt 98,3%. 

https://tmdt.mic.gov.vn/
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khai gắn mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích 

danh thắng. 

4. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý, sử 

dụng có hiệu quả vốn đầu tư công 

Tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp. Đẩy mạnh xã hội 

hóa đầu tư, tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án quan trọng theo hình thức đối 

tác công tư (PPP); tăng cường xúc tiến vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Công tác xây 

dựng kết cấu hạ tầng được tập trung thực hiện quyết liệt, trọng tâm là đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. UBND 

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

để tập trung chỉ đạo thực hiện, phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách 

theo dõi, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm năm 2022. Ban hành 

quyết định về nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm để tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo. Hoàn thành giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 với số vốn 3.340,71 tỷ 

đồng, trong đó giao từ đầu năm 2.498,38 tỷ đồng, giao bổ sung thực hiện chương 

trình MTQG 842,33 tỷ đồng33. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công các 

chương trình, dự án, tập trung vào các dự án trọng điểm, dự án chuyển tiếp, dự án 

khởi công mới. Khởi công mới 19 dự án trong năm 202234, các dự án chuyển tiếp 

triển khai thực hiện theo tiến độ; hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình, dự 

án35. Tiếp tục làm việc với các bộ, ngành trung ương để xử lý các vướng mắc của 

Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn; hồ sơ dự án Nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km18-Km80) thuộc chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ước hết năm 2022, giá trị khối lượng 

                                                                                                                                        
32 Có 268 điểm bưu chính có người phục vụ (bán kính bình quân 3,2 km/01 điểm; số người dân được phục vụ là 

3.025 người/01 điểm). Phát triển 131 vị trí trạm BTS, nâng tổng số vị trí trạm BTS hiện nay là 1.308 vị trí với 3.125 

trạm tăng 131 trạm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: trạm 2G là 853; trạm 3G là 1.180; trạm 4G là 1092, đã xoá 

trắng được 46/128 thôn/bản, xoá lõm được 45/140 thôn/bản. 

33 Trong đó: Vốn NSĐP: 1.259,7 tỷ đồng, vốn NSTW: 2.072,91 tỷ đồng (gồm: Vốn NSTW trong nước đầu tư theo 

ngành, lĩnh vực 828,43 tỷ đồng; vốn NSTW thực hiện 03 CT MTQG: 842,33 tỷ đồng; vốn nước ngoài: 402,15 tỷ 

đồng). Trong năm đã điều chỉnh giảm phân bổ chi tiết vốn ODA: 129,27 tỷ đồng theo khả năng hoàn thành thự tế để 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 
34 Giao đầu năm là 22 dự án, trong đó 03 dự án không vướng mắc về thủ tục điều chỉnh quy hoạch, phương án thiết 

kế và thẩm định giá đã điều chỉnh sang chuẩn bị đầu tư. 
35 

Hoàn thành Chương trình “mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả; Dự án Xây dựng 

phòng ở cho học sinh nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Lộc Bình; Dự án Trụ sở thanh 

tra giao thông vận tải; Dự án Nhà Giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; hạng mục nhà chính dự án Trụ sở 

làm việc công an tỉnh; hỗ trợ GPMB Hồ chứa nước Bản Lải; đặc biệt, một số dự án khởi công mới có tiến độ thực 

hiện tốt, hoàn thành ngay trong năm 2022: Dự án Cải tạo sửa chữa đường tỉnh ĐT. 239 (Pác Ve - Điềm He) đoạn từ 

Km15+700 đến Km23+500; Dự án Cải tạo nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. 
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thực hiện các dự án 2.995,5 tỷ đồng, đạt 89,7% kế hoạch36; kết quả giải ngân vốn 

đầu tư công: 2.995,5 tỷ đồng, đạt 89,7% kế hoạch, trong đó: giải ngân Kế hoạch 

vốn giao đầu năm là 2.361,0 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch, Kế hoạch vốn chương 

trình MTQG: 634,5 tỷ đồng, đạt 75,3% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, ước năm 2022 xây 

dựng được 350 km đường bê tông giao thông nông thôn; tỷ lệ xã xã có đường ô tô 

đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 92,8%; tỷ lệ thôn có đường ô tô 

đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 72%.  

5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo 

Giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 

2021 - 2022; tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Tổ chức an toàn, 

nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 

97,95%, tăng 0,15% so với năm 2021. Hoàn thành tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

năm học 2022 - 2023. Đã công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng 

số trường chuẩn quốc gia lên 269 trường, vượt chỉ tiêu 02 trường. Ban hành chi tiết 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Hoàn thành tổ chức lại Trường 

PTDTNT THCS các huyện Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Lãng, Bắc Sơn thành 

Trường PTDTNT THCS&THPT từ năm học 2022 - 2023 và tổ chức lại Trung tâm 

GDTX 1 tỉnh. Tiếp tục triển khai Chương trình sữa học đường cho học sinh mầm 

non, tiểu học công lập năm học 2021 - 202237; thực hiện hỗ trợ, phân bổ kinh phí 

và máy tính thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”38. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Công tác giáo dục 

nghề nghiệp tiếp tục phát triển đúng định hướng; ban hành hướng dẫn thực hiện 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Ước tuyển sinh và đào tạo cho 19.436 người39, 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% (đạt 100% so với kế hoạch). Triển khai Chương 

trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; Đề án “Hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đẩy mạnh 

hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học nghề, giới thiệu việc làm và giới thiệu việc 

làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự40; đào tạo nâng cao chất lượng lao 

                                           
36 

Trong đó: Của các dự án sử dụng vốn NSĐP là 1.267.8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Vốn NSTW: 1.735,8 tỷ 

đồng, đạt 83,7% kế hoạch (gồm: Vốn NSTW trong nước đầu tư theo ngành, lĩnh vực 828,42 tỷ đồng, đạt 100%;   

Vốn CTMTQG: 634,5 tỷ đồng, đạt 75,3%; vốn ODA: 272,88 tỷ, đạt 67,8%). 
37 

Triển khai thực hiện tại 466/484 (96.28%) cơ sở giáo dục, cung cấp 4.881.629 hộp sữa với tổng kinh phí  hơn 

19,97 tỷ đồng. 

38
 Lần 1 được 500 máy tính bảng; hỗ trợ (đợt 02) 2.427,8 triệu đồng bằng tiền mặt cho 07 huyện; lần 3 hỗ trợ, phân 

bổ 500 máy tỉnh bảng tương đương 01 tỷ đồng. 

39 
Trong đó: cao đẳng: 352 người; trung cấp: 2.334 người; sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng: 16.750 người. 

40 
Tư vấn về học nghề và lập nghiệp cho hơn 300 thanh niên chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 

123, Đại đội 17, Trung đội 18, Trung đội 23 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). 
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động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Triển khai dự án phát 

triển tài năng công nghệ Samsung Innovation Campus năm học 2022 - 2023 ở các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức Hội thảo giáo dục nghề nghiệp, giải quyết 

việc làm; tổ chức hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh41, đăng ký 03 thiết bị xuất 

sắc tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc.  

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng 

tạo vào đời sống và sản xuất, kinh doanh. Quản lý, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến 

độ triển khai 50 đề tài, dự án cấp tỉnh; phối hợp với các đơn vị của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quản lý triển khai 04 đề tài, dự án42. Triển khai thực hiện 25 mô hình 

ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình 

Gia, Hữu Lũng. Công tác tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu 

trí tuệ được đẩy mạnh. Tiếp tục triển khai 20 dự án sở hữu trí tuệ theo Đề án triển 

khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức 

thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 14 

năm 2022. Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đưa vào 

hoạt động, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng được duy trì và hoạt động có hiệu quả, tập trung vào hỗ trợ 

các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.  

6. Thúc đẩy liên kết vùng, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn, quan trọng, 

có tính liên kết vùng như: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700-

Km18); các dự án sử dụng vốn ODA, khởi công mới các dự án Nút giao vào Khu 

công nghiệp Hữu Lũng; Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, 

huyện Hữu Lũng; cải tạo mở rộng đường Bà Triệu (đoạn Lý Thái Tổ - Nguyễn 

Đình Chiểu); dự án tuyến cao tốc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình 

thức BOT (gồm cả đoạn tuyến kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu 

Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam); thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao 

tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thuộc địa phận tỉnh 

Lạng Sơn.   

Tiếp tục đồng bộ và phát triển đô thị, phê duyệt 11 đề án phân loại đô thị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 05 dự án khu 

đô thị mới đã triển khai thực hiện43 với các nguồn cung cho thị trường bất động sản 

                                           
41 

Với 15 thiết bị dự thi của 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kết quả 01 giải nhất, 02 giải nhì,05 giải ba, 7 giải khuyến 

khích. 

42 
Thuộc Chương trình đề tài độc lập cấp quốc gia và Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025. 
43 Dự án khu đô thị Phú Lộc I+II, khu đô thị Phú Lộc III, khu đô thị Phú Lộc IV, khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 

(gồm cả phần mở rộng), khu đô thị Mai Pha. Ngoài ra, còn có một số khu dân cư như khu dân cư N16, N18, N20 

huyện Cao Lộc, khu tái định cư dự án khách sạn - sân Golf Hoàng Đồng, khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, 

khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, tái định cư A Mai Pha, tái định cư Khối 2 phường Vĩnh Trại, 

khu nhà máy Xi măng cũ. 
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như đất nền, nhà ở riêng lẻ, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư nhà ở xã hội để 

bán... Các dự án khu đô thị, khu dân cư đã góp phần giải quyết nhu cầu lớn về nhà 

ở, lao động việc làm, tạo lập được những khu ở, khu dân cư, khu tái định cư; tạo 

cảnh quan kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần quan 

trọng vào tăng thu ngân sách và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để 

đáp ứng nhu cầu về phát triển nhà ở và thương mại cũng như xu thế phát triển 

trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án bất động sản đang trong giai 

đoạn lập quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư xây dựng, lập, điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hướng dẫn trình tự, thủ tục để thực hiện 

các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu thương mại, khu công nghiệp... Tiếp tục 

triển khai công tác lập quy hoạch các loại quy hoạch đô thị, xây dựng: Quy hoạch 

phân khu phía Nam thành phố Lạng Sơn; Quy hoạch phân khu trung tâm Logistics 

quốc tế Lạng Sơn; lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 

Sơn đến năm 2025...; thực hiện điều chỉnh cục bộ các quy hoạch không còn phù hợp 

để triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Công tác lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được thực hiện theo kế hoạch. Đến nay, đã hoàn thành tổ chức Hội thảo 

về Quy hoạch tỉnh; đồng thời, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh và hồ sơ kèm 

theo để tổ chức lấy ý kiến theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ.  

7. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, 

công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân 

a) Lĩnh vực văn hóa, thể thao được quan tâm 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 gắn với Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam bảo 

đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của dịch 

COVID-19. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án bảo tồn phát huy 

giá trị cây Đào Xứ Lạng và tổ chức lễ hội hoa Đào Xứ Lạng. Trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại huyện Cao 

Lộc và thành phố Lạng Sơn. Ban hành Kế hoạch Xây dựng Ngân hàng tên đường, 

phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức lựa chọn mẫu 

phác thảo Dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17 - 10 thành phố Lạng 

Sơn; tổ chức các sự kiện Kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn.  

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; triển khai 

các đề án văn hóa, thiết chế văn hóa đã được ban hành. Phê duyệt Đề án bảo tồn 

dân ca, dân vũ, dân nhạc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban hành và tổ chức triển 

khai Kế hoạch triển khai Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc 

Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Đề án bảo tồn trang phục truyền thống các 

dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Lập hồ sơ trình xếp hạng 

khu du kích Ba Sơn, huyện Cao Lộc; lập hồ sơ Lễ hội Chùa Bắc Nga (xã Gia Cát, 

huyện Cao Lộc) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di 
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sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Hoàn thành lập nhiệm vụ lập Quy hoạch Bảo 

quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 điểm di tích xếp hạng di tích Quốc gia 

Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức tốt Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Triển khai xây dựng thiết chế văn 

hóa, thể thao cơ sở gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các 

hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Lễ trao tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi 

vật thể lần thứ III. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn ước đạt 57%, vượt 8% kế 

hoạch đề ra. 

Lĩnh vực thể dục, thể thao được quan tâm chú trọng, tổ chức tập huấn và thi 

đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc, đạt 12 giải và 74 huy chương các loại, 

đặc biệt đạt 02 Huy chương đồng môn Wushu tại kỳ Seagame 31. Tổ chức thành 

công Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 202244. Phối hợp 

cùng với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức thành công giải Wushu trẻ quốc gia 

năm 2022 tại tỉnh Lạng Sơn45. Tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại 

tỉnh Quảng Ninh trong tháng 12/2022. Duy trì các hoạt động tuyển chọn, đào tạo, 

huấn luyện vận động viên năng khiếu, tập huấn đội tuyển tham dự các giải thi đấu 

thể thao khu vực và toàn quốc. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng tiếp tục 

được Nhân dân hưởng ứng, rèn luyện sức khỏe.  

b) Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được chú trọng, đạt kết quả 

cao. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai đồng bộ 

theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh, sau khi bùng phát trong những 

tháng đầu năm, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 được tổ chức với Chiến dịch tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo 

quy định của Bộ Y tế, cơ bản đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ tiêm chủng các nhóm tuổi 

của tỉnh Lạng Sơn luôn được đánh giá trong top 15 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng nhanh 

và cao so với tỷ lệ trung bình của cả nước46. Triển khai có hiệu quả thỏa thuận giữa 

UBND tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại sứ quán 

nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

về hợp tác xét nghiệm và điều trị COVID-19 cho người xuất cảnh sang Trung 

Quốc qua cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, 

không phát sinh bệnh dịch mới; công tác tiêm chủng mở rộng được quan tâm thực 

hiện. Các đơn vị khám, chữa bệnh tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo cơ sở vật chất, 

                                           
44 

Tổng cộng Đại hội TDTT cấp tỉnh có 1.692 VĐV tham gia (1.079 nam, 613 nữ). Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh 

đã trao 759 huy chương các loại.  
45 

Đoàn Lạng Sơn xếp thứ 8/32 bảng tổng sắp toàn đoàn với tổng số 19 Huy chương (03 vàng, 03 bạc, 13 đồng) ở 

cả 2 nội dung thi đấu Taolu và Sanda. 
46 

Cụ thể: Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 102,13%; Tỷ lệ tiêm 2 mũi đạt 100,67% (bao gồm cả 

người ngoài tỉnh); Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại  mũi 3 đạt 91,01%. Trẻ em từ 12-17 tuổi: Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 98,75%; 

mũi 2 đạt 96,8%,  mũi nhắc lại 71,69%. Trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: Tỷ lệ mũi 1 đạt 97,35%.Tỷ lệ mũi 2 đạt 

71,8%. 
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sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống có thể xảy ra47. Công tác an toàn vệ sinh 

thực phẩm được duy trì thực hiện tốt48. Cơ bản đảm bảo dự trữ đủ thuốc, máu, dịch 

truyền, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm,… phục vụ phòng chống dịch bệnh và 

khám, chữa bệnh. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Trung ương 

tháo gỡ trong đấu thầu mua sắm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế. Thực hiện 

quyết toán dự án và bàn giao chính thức công trình dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

700 giường. Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng tự chủ toàn 

bộ tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn, giai đoạn 2022 - 2026”. Tiếp tục duy trì 01 

đơn vị tự chủ nhóm 1, 01 đơn vị tự chủ nhóm 2; dự ước hết năm có thêm 01 đơn vị 

tự chủ nhóm 2 (Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn). Năm 2022, có 32,9 giường bệnh 

và 11,2 bác sỹ/vạn dân; 180 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 90%; tỷ lệ 

chất thải y tế được xử lý đạt 100%. 

c) Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tốt công tác 

dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi, phát triển thanh niên, 

bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và thân nhân, bảo đảm 

thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 45.552 lượt 

người có công, kinh phí 84.835 triệu đồng. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ người có 

công với cách mạng và thân nhân, người hoạt động kháng chiến là trên 1.500 hồ 

sơ. Rà soát mức sống hộ người có công theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 

- 2025 và chỉ đạo các huyện, thành phố hỗ trợ người có công nâng cao mức sống49. 

Tổ chức 13 chương trình, hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ bảo đảm hiệu quả, ý nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho 22.830 lượt người có 

công và gia đình chính sách với tổng kinh phí 13.860 triệu đồng. Hoàn thành xây 

dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công theo kế hoạch50. Tổ chức tiếp nhận, 

truy điệu và an táng 09 hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thực hiện chăm sóc tốt người có công 

tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh51.  

Duy trì tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện các quy trình 

có liên quan đến giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Số người nộp hồ sơ 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 4.746 người, số người có quyết định hưởng trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng là 4.032 người, tăng 21,7 % so với cùng kỳ, với 

tổng số tiền chi trả là 54,75 tỷ đồng, tăng 25,35%. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, 

                                           
47 Kết quả khám và chữa bệnh công lập cả 3 tuyến ước đạt 1.362.349 lượt, điều trị nội trú bệnh viện và lưu trú tại 

trạm y tế xã cho 145.481 lượt; điều trị ngoại trú cho 157.751 lượt. 
48

 Thanh tra, kiểm tra số cơ sở thực phẩm: 3.646 cơ sở; số cơ sở vi phạm: 479; số cơ sở vi phạm bị xử phạt VPHC: 

210 cơ sở. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 404.932.000 đồng. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý được kiểm tra: 2.063/3.174 cơ sở. 

49 Toàn tỉnh có 2.531 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có: 21 hộ 

người có công thuộc hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,83%, 90 hộ người có công thuộc hộ cận nghèo chiếm 3,56%. Toàn tỉnh 

hiện còn 09 hộ nghèo, 81 hộ cận nghèo, 2.441 hộ người có công có mức sống trung bình trở lên. 
50 Hỗ trợ được 593/615 hộ, có 22 hộ cam kết không thực hiện.  
51 Tổ chức tiếp nhận và điều dưỡng được 10 đợt với tổng số 510 người.  
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bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 1.719,7 tỷ đồng, đạt 96,9% kế hoạch, tăng 

2,86% so với cùng kỳ, tổng chi 2.640 tỷ đồng, tăng 8,9%. Tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt 90,5%; tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực 

lượng lao động trong độ tuổi lao động ước đạt 15%. 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng 

bộ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng lồng ghép các nguồn 

lực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã 

hội. Tham mưu HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết và ban hành các kế hoạch 

của UBND tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh52. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 12,27%, tỷ lệ hộ 

cận nghèo là 11,09%. Các chương trình, chính sách tín dụng người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác đạt kết quả tích cực53. Các chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được thực hiện, giảm tỷ lệ hộ nghèo ước 

giảm 3%, tương đương 5.785 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,27%. 

Tổ chức tốt công tác bảo trợ, chăm sóc trẻ em. Thực hiện chi trả trợ cấp cho 

đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện cho 30.895 lượt người; ước 

kinh phí chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội năm 2022 là 194,11 tỷ đồng. Các chế độ 

chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện đầy đủ, các quyền 

tham gia của trẻ em đã được chú trọng quan tâm. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

giai đoạn 2022 - 2025. Ban hành Chương trình và tổ chức 08 đoàn của lãnh đạo 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thăm, tặng quà và dự vui tết Trung thu với trẻ em 

năm 2022. Triển khai, thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022.  

Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, vì 

sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, những người yếu 

thế trong xã hội. Rà soát thống kê số liệu người nghiện ma tuý, người sử dụng trái 

phép ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý54. Có 45 xã thị trấn đạt tiêu chuẩn lành 

mạnh, không có tệ nạn xã hội. Hoàn thiện các hạng mục xây dựng, đưa khu C của 

Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh vào hoạt động hiệu quả55. Tình hình trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được bảo đảm, không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn 

mại dâm. Lồng ghép tổ chức truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác 

                                           
52 Nghị quyết 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; Nghị quyết phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Ban hành 

kế hoạch về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. 
53 

Dư nợ cho vay theo các chương trình tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đạt 3.612 tỷ đồng, chiếm 

9,3% dư nợ toàn địa bàn, tăng 10,6% so với 31/12/2021, với số khách hàng là 83.028 hộ. 
54 Toàn tỉnh hiện có 3.715 người nghiện ma túy. 
55 Tổng số học viên tại Cơ sở là 352, trong đó Khu B đang quản lý là 187 học viên, khu C là 165 học viên. 
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gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới56.  

Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện đúng quy định, không để 

phát sinh vấn đề nổi cộm. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU, 

ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện 

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; 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  - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phê duyệt danh sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 cho 1.649 người. 

Các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục được quan tâm và 

triển khai thực hiện kịp thời; quan tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chức sắc, 

chức việc nhân dịp lễ của các tôn giáo; thường xuyên vận động các tổ chức, cá 

nhân tôn giáo tham gia hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, 

người có hoàn cảnh khó khăn.  

8. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ đất đai theo quy hoạch và 

pháp luật, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất trong phát triển kinh 

tế - xã hội. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 20/9/2022 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 huy cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế 

chính sách cụ thể hóa thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác 

lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; phê duyệt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở cho quản lý tài nguyên đất theo 

quy hoạch và pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ 

chức thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ. Hoàn thành xây 

dựng được bộ số liệu về đất đai theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi, 

giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất57, công tác bảo vệ 

môi trường, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước được quan tâm và thực hiện 

theo quy định58. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 96,2%. 

                                           
56 

Được 2.500 cuộc trên phương tiện truyền thông cơ sở thu hút 200 nghìn lượt người nghe. 
57 Đến nay, đã cấp 924 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, đạt 543,53%; được 11.073 giấy hộ gia 

đình, cá nhân, đạt 123% . Ban hành 70 quyết định thu hồi, giao đất cho 70 tổ chức, diện tích 81,54 ha; 11 quyết định 

cho thuê đất, 08 tổ chức, diện tích 94,79 havà phê duyệt giá đất cụ thể 24 dự án. 
58 

Cấp18 giấy phép tài nguyên nước; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được 10 công trình với số 

tiền 970,8 triệu đồng; cấp11 giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt và xác nhận trữ lượng khoáng sản 11 mỏ; phê 

duyệt 02 đề án đóng cửa mỏ và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 1.005,2 triệu đồng.; phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 21 dự án và cấp Giấy phép môi trường cho 12 dự án; xác nhận kế 

hoạch bảo vệ môi trường là 02 dự án; cấp lại 01 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Phê duyệt kết quả 

trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp Cai Kinh 1, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng. 
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Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được UBND tỉnh quan 

tâm, chỉ đạo hướng đến phát triển bền vững. Đã thực hiện tốt công tác quản lý, 

khai thác đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế 

và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực môi 

trường. Công tác quản lý khai thác tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi 

trường được đẩy mạnh. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh kiểm 

tra, giám sát, ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm môi trường. Chương trình mục tiêu 

ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh được tiến hành đồng thời các 

giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân; tăng cường năng lực thích 

ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, tăng trưởng xanh. 

9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách 

hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

a) Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện 

Tổ chức triển khai nghiêm túc và toàn diện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ. Thực hiện hiệu quả các kế hoạch về cải cách hành chính; 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai Kế 

hoạch triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng 

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

xếp tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố59. Nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng 

An toàn khu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với 33 xã, thị trấn và 03 vùng. Năm 

2021, xếp hạng các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được nâng cao so với 

năm 202060, để duy trì và tiếp tục phấn đấu cải thiện trong năm 2022, UBND tỉnh 

đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) với trên 200 điểm cầu để 

phân tích Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành năm 2021. Tổ chức cuộc 

thi trực tuyến tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Hoạt động 

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

sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, số lượng hồ sơ tiếp nhận qua hình thức 

trực tuyến chiếm tỷ lệ cao, đạt 71,29%. 

b) Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống 

tham nhũng 

                                           
59 (1) Giảm 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở TNMT; (2) Giảm 11 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc các Sở; (3) Đổi tên 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở. Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 12 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. 
60 

Năm 2021, Chỉ số  PCI tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PAR INDEX xếp thứ 23/63 tỉnh, 

thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2020; Chỉ số SIPAS xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 08 bậc so với năm 2020; 

Chỉ số PAPI  xếp thứ 04/60 tỉnh, thành phố, tăng 33 bậc so với năm 2020, có 3 tỉnh không xếp hạng vì bị nhiễu dữ 

liệu do yếu tố chủ quan). Chỉ số ICT INDEX đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố. 
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Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo đúng quy trình, kế hoạch. 

Toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và kết thúc 255/305 cuộc thanh tra, kiểm 

tra, kiến nghị thu hồi hơn 10,34 tỷ đồng. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử 

phạt vi phạm hành chính đối với 176 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt là 845,1 

triệu đồng, đã nộp ngân sách 845,1 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, đã chuyển 

cơ quan điều tra 03 vụ việc, 06 đối tượng, cơ quan điều tra đã khởi tố 01 vụ án và 

khởi tố 01 bị can về tội "tham ô tài sản". Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 

2.947 lượt công dân, tăng 4%; tiếp nhận 3.976 lượt đơn, trong đó, có 288 đơn 

khiếu nại, tố cáo, tăng 8,5%; đã giải quyết được108/133 đơn khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan hành chính. Đã hoàn 

thành rà soát đối với 16/16 vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Đã triển khai và 

kết thúc 13/17 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi 714,57 triệu đồng; thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác được 240 trường hợp thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

10. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ, 

hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế 

a) Quốc phòng, an ninh  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên 

giới quốc gia được giữ vững. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng và an ninh. Xây dựng lực lượng 

vũ trang vững mạnh, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022. Thực hiện tốt 

công tác giáo dục quốc phòng - an ninh61. Quản lý, xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng 

bảo đảm, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng địa phương62; triển khai Đề án 

tổ chức xây dựng lực lượng và quy định một số chính sách đối với dân quân tự vệ 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức Lễ ra mắt 03 đại đội Dân quân binh 

chủng. Chỉ đạo huyện Bình Gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng; huyện Cao 

Lộc và huyện Chi Lăng diễn tập khu vực phòng thủ. Tham gia giao lưu hữu nghị 

quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7. Triển khai tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, 

vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. Thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an 

tỉnh. Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Đảm bảo anh ninh trên tuyến 

biên giới, công tác quản lý xuất nhập cảnh. Tổ chức thực hiện các đợt cao điểm 

                                           
61 Tổng 2.259/1.852 đồng chí, đạt 121,9%. 
62 

Quân số đạt 2,31% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 22,6%. 
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trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh 

tế, an ninh xã hội, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; 

kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ trái phép. Đã xảy ra 223 vụ phạm pháp hình sự, giảm 13,89% so với 

cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95,52%, trọng án đạt 100%63. Tình hình tai 

nạn giao thông được kiềm chế, từ 15/12/2021 đến 14/11/2022 trên địa bàn tỉnh xảy 

ra 36 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm chết 33 người, bị thương 13 người, so với 

cùng kỳ năm 2021 giảm 07 vụ (-16,3%), giảm 06 người chết (-15,4%), giảm 03 

người bị thương (-18,7%). Tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. 

b) Nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế 

Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, làm việc trực tiếp và trực tuyến 

với các đối tác quốc tế để triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch. Thực 

hiện tốt công tác quản lý biên giới và 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc. Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại lớn, trọng tâm của 

tỉnh64 và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết 65. Duy trì hoạt động 

hợp tác về giáo dục và đào tạo với các đối tác truyền thống, tăng cưởng mở rộng 

hoạt động kết nối với nhiều đối tác tiềm năng về hợp tác giáo dục trong đào tạo 

tiếng Nhật, tiếng Hàn, đào tạo nghề với đối tác Đài Loan, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực của tỉnh. Triển khai hiệu quả hợp tác quốc tế với Quảng Tây, Trung 

Quốc trong phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy nâng cấp, mở các cửa khẩu, nâng cao 

năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; quản lý và xử lý kịp thời các vụ 

việc phát sinh trong quá trình giám sát xây dựng công trình tại khu vực biên giới, 

hàng rào khống chế ngăn chặn. Tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại với 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và các đối tác khác (Đại sứ Belarus, Đài Loan, Mỹ,...) 

thúc đẩy hợp tác cấp địa phương, xúc tiến đầu tư; tăng cường quan hệ hợp tác trên 

các lĩnh vực. Tăng cường kết nối các đối tác quốc tế trong mạng lưới Công viên 

địa chất toàn cầu, các cơ quan đại diện nước ngoài về phát triển Công viên địa chất 

Lạng Sơn66. 

                                           
63 Hậu quả làm chết 3 người, bị thương 82 người; đã điều tra làm rõ 248 vu, 374 đối tượng (35 vụ 70 đối tượng xảy 

ra từ trước); phát hiện, bắt 87  vụ 424 đối tượng về hành vi đánh bạc, khởi tố 62 vụ, 323 bị can, xử lý hành chính 25 

vụ, 101 đối tượng. Phát hiện, bắt 403 vụ, 568 đối tượng phạm tội về ma túy, thu trên 1.957,2 gam Heroine, 879,67g 

và 11.174 viên ma túy tổng hợp. Khởi tố 20 bị can về hành vi “Mua bán tài liệu bí mật nhà nước”. 
64 Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban 

công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu Tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022 tại Điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. 
65 Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 

tỉnh biên giới của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; triển khai thực hiện thỏa thuận 

về hợp tác xét nghiệm và điều trị Covid-19 cho người xuất cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng 

Sơn. 
66 

Tổ chức làm việc với nhiều đối tác nước ngoài (Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Thể thao  và Giải trí Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Ban 

Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Quần đảo Oki và Trường THPT Oki, Nhật Bản, Đại sứ quán các 

nước,…), tổ chức đoàn cán bộ tỉnh đi bồi dưỡng về phát triển du lịch tại Pháp. 
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11. Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, tranh thủ sự 

đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các 

cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp 

Lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, nhận 

được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân. Hoạt động báo chí, phát thanh, 

truyền hình phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, 

an ninh, quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính thời sự. Tập trung 

tuyên truyền các nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 sâu rộng 

đến quần chúng Nhân dân, bảo đảm đúng trọng tâm, định hướng; tiếp tục tuyên 

truyền phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống 

pháo nổ, an toàn giao thông, phòng chống ma túy năm 2022.. Xây dựng Quyết 

định về Quy chế tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí, họp báo của UBND tỉnh 

Lạng Sơn; ban hành kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số, các ứng dụng số 

trong dân cư. Triển khai hoạt động hợp tác truyền thông với Báo Nhân dân, VTV 

và tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với 30 cơ quan báo chí Trung ương và ngoài 

tỉnh tuyên truyền về Lạng Sơn, số lượng bài báo, số cơ quan báo và phóng viên tác 

nghiệp, tỷ lệ thông tin tích cực tăng, tiêu cực giảm, đã lan tỏa truyền tải thông tin, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh, thu hút các nhà đầu tư.  

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp. UBND tỉnh tăng cường công tác phối hợp với 

Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện thành công 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

(Gửi kèm Phụ lục: Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 gửi kèm).   

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT Thông tin; 

- Lưu: VT, TH(ĐTK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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