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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG

1. Công tác chỉ đạo điều hành
Trong tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện một
số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh về
nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.
Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm
2017, trong đó có 3 chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh; chuẩn bị tốt các nội
dung kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2017; tổ chức học tập, quán triệt và xây
dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực
hiện các Nghị quyết số 10/NQ-TW, 11-NQ/TW, 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của
Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
Chỉ đạo tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ xuân, triển khai kế
hoạch sản xuất vụ mùa; thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó
kịp thời để hạn chế ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 năm 2017; công tác phòng
chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo xây
dựng Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản
phẩm nông lâm nghiệp; ban hành và triển khai thực Kế hoạch xây dựng mô hình
điểm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có
sự liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất giai đoạn 2017 - 2020. Đẩy
nhanh tiến độ trồng rừng; tăng cường bảo vệ, phòng chống cháy rừng; tổ chức
sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Tổ chức
sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án Đường
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và các dự án trọng điểm khác; tổ chức tuyên
truyền, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện các hộ tiểu thương kinh doanh
tại chợ Đồng Đăng và họp báo cung cấp thông tin về chủ trương thu hồi đất, giải
phóng mặt bằng để xây dựng hạng mục Công viên cây xanh thuộc dự án Trung
tâm thương mại Đồng Đăng, phê duyệt mức hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại
chợ Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc khi di chuyển địa điểm

kinh doanh. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản,
bảo vệ môi trường.
Đẩy mạnh các biện pháp phát triển doanh nghiệp, tăng cường tuyên
truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh
nghiệp; triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh
năm 2017; ban hành kế hoạch và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh
tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố (DDCI).
Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thu ngân sách, thu
hồi nợ thuế. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2018, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020.
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2017 - 2018; tiếp tục rà
soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học cho phù
hợp; tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên dịp nghỉ hè; tổ
chức tuyển sinh vào các cấp học. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe
nhân dân, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm về các hoạt động tri ân người có
công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự
an toàn xã hội, an toàn cháy nổ. Chỉ đạo chuẩn bị diễn tập hoạt động tác chiến
trong khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cấp huyện. Tổ chức sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng
đầu năm để chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế tai nạn giao
thông trong thời gian tới.
Chỉ đạo hoàn hành Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy
các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục làm tốt tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài, nhất là vụ việc liên
quan đến xây dựng hạng mục Công viên cây xanh thuộc dự án Trung tâm
thương mại Đồng Đăng.
2. Phát triển kinh tế
a) Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Trong tháng, thời tiết mưa nhiều với lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến
việc thu hoạch cây trồng vụ Xuân. Diện tích, sản lượng thu hoạch các cây trồng
chính vụ Xuân (lúa, ngô, đậu tương) đều giảm so với cùng kỳ do các hộ nông
dân đã chuyển sang trồng cây hàng năm khác thích ứng với thời tiết, có năng
suất và giá trị kinh tế cao hơn như: Ớt, lạc, các loại rau củ quả,... Cụ thể, lúa
xuân 7.021 ha, giảm 2,7% so với cùng kỳ; ngô 7.688 ha, giảm 3,3%1; rau, củ các
loại đạt 449,3 ha, tăng 8,3%; các cây trồng khác như: ớt, lạc tăng so với cùng
kỳ2. Năm 2017, nhuận 2 tháng 6, ảnh hưởng tới thời gian gieo trồng, thu hoạch
1 Diện tích thu hoạch lúa xuân bằng 44% diện tích gieo trồng, thu hoạch ngô bằng 48% diện tích gieo trồng.
2
Ớt cay thu hoạch ước đạt 771,49 ha, tăng 76,38% so với cùng kỳ, sản lượng 6.488 tấn, tăng 76,9% so với cùng
kỳ; cây lạc thu hoạch ước đạt 769,7 ha, tăng 11,4% so với cùng kỳ, sản lượng 2.055 tấn, tăng 10,9%.
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lúa vụ Xuân muộn hơn so với mọi năm, nên tiến độ gieo trồng vụ mùa đạt thấp.
Tổng diện tích gieo cấy lúa trong tháng ước đạt 11.136 ha, giảm 2,68% so với
cùng kỳ; ngô ước đạt 1.354 ha, giảm 1,02% so với cùng kỳ; rau các loại ước
thực hiện được 660 ha. Công tác trồng rừng được triển khai tích cực, trong tháng
đã trồng thêm 1.970,7 ha rừng3, lũy kế đến hết tháng 7 trồng được trên 9.231 ha,
đạt 102,6% kế hoạch. Công tác chăm sóc, bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng
tiếp tục được quan tâm thực hiện4. Công tác tuần tra, kiểm soát, phòng cháy
rừng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tuy nhiên tình trạng cháy rừng vẫn
xảy ra, trong tháng có 11 vụ cháy rừng5, thiệt hại 30,85 ha rừng sản xuất.
Ngành chăn nuôi phát triển khá ổn định, tổng đàn bò, gia cầm tăng so với
cùng kỳ6; giá thịt lợn hơi xuất chuồng tăng trở lại7, tạo điều kiện cho người chăn
nuôi tiếp tục tái đàn. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
được kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời; công tác tiêm phòng8, kiểm dịch, vệ
sinh thú y được kiểm soát chặt chẽ, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.
Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo kế
hoạch. Đã phân bổ vốn cho các xã đạt chuẩn để thực hiện các mô hình hỗ trợ
phát triển sản xuất9; hoàn thiện hồ sơ 02 dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu
thụ sản phẩm tại huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; hoàn thiện thủ tục phê
duyệt chủ trương đầu tư 15/26 dự án và phê duyệt 8/26 dự án khởi công mới
năm 2017. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức “Ngày hội Na Chi Lăng năm
2017”, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn
thúc đẩy tiêu thụ rau, quả Việt Nam - Trung Quốc.
Do ảnh hưởng của đợt hoàn lưu cơn bão số 2, trong tháng xảy ra mưa vừa
và mưa to trên diện rộng, kéo dài gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ trên các tuyến
đường ở một số địa bàn, thiệt hại ước tính khoảng 4,7 tỷ đồng10; một số công
trình hồ chứa có nguy cơ mất an toàn11. Các đơn vị quản lý đường bộ huyện,
thành phố đã tích cực thực hiện các giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao
thông. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ để có phương án cảnh
báo kịp thời; kiểm tra tình hình, mức độ an toàn của các công trình thủy lợi để
có phương án sửa chữa, khắc phục; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường có thể xảy ra.
3

Trong đó: trồng rừng tập trung được 1.014,7 ha, trồng cây phân tán 956,0 ha.
Diện tích rừng trồng được chăm sóc 14.788 ha, đạt 125,3% kế hoạch; diện tích rừng được bảo vệ 21.104,5 ha,
đạt 120,7% kế hoạch; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 1.240 ha.
5
07 vụ tại Đình Lập, 03 vụ tại Lộc Bình, 01 vụ tại thành phố.
6
Đàn gia cầm hiện có 3.944 nghìn còn, tăng 1,69% so với cùng kỳ; đàn bò 37 nghìn con, tăng 3% so với cùng
kỳ; đàn trâu 122 nghìn còn, giảm 0,03%.
7
Giá lợn hơi từ 38.000 - 42.000 đồng/kg.
8
Đã tiêm phòng 124.472 lượt con; trong đó gồm 9.377 lượt trâu, bò; 46.279 lượt lợn; 66.769 lượt gia cầm; 2.047
lượt chó, mèo.
9
Có 10/11 huyện, thành phố (trừ huyện Bình Gia) đã hoàn thành thẩm định và có quyết định phân bổ vốn cho
các xã với tổng kinh phí 14.650 triện đồng (thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia).
10
Sạt lở ta luy dương 16.143m3, sạt lở ta luy âm 389m, cây đổ gây ra mặt đường 10 vị trí, xói hư hỏng mặt
đường với tổng khối lượng khoảng 18 m3, ngập úng kéo dài làm ách tắc giao thông 1 số vị trí tại QL 1B.
11
Qua kiểm tra có 25/29 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cần phải có phương án sửa chữa khắc phục kịp thời.
4
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b) Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định. Giá trị sản xuất công
nghiệp tháng 7 tăng 3,37% so với tháng 6, trong 7 tháng đạt 2.255 tỷ đồng, tăng
6,39% so với cùng kỳ. Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ
gồm: Clinker, điện thương phẩm, xi măng, gạch và các sản phẩm từ rừng trồng12.
Tuy nhiên, một số sản phẩm khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, sản lượng sản xuất
giảm so với cùng kỳ gồm: Điện sản xuất, than sạch, đá các loại, chì thỏi13.
c) Thương mại, dịch vụ
Thương mại, dịch vụ tăng nhẹ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ
tháng 7 ước đạt 1.300 tỷ đồng, 7 tháng đạt 9.900 tỷ đồng, bằng 58,9% kế hoạch,
tăng 10,6% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 2,08% so với
tháng 12/2016, bình quân 7 tháng đầu năm tăng 4,52% so với cùng kỳ.
Hoạt động xuất nhập khẩu có chuyển biến tích cực, tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu qua địa bàn tháng 7 là 498,2 triệu USD, trong đó xuất khẩu 321,6
triệu USD, nhập khẩu 176,6 triệu USD; luỹ kế 7 tháng là 2.765,5 triệu USD, đạt
67,5% kế hoạch, tăng 27,8% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 44,1% và
nhập khẩu tăng 8% so với cùng kỳ14.
Dịch vụ du lịch ổn định, tổng lượng khách du lịch trong tháng 7 khoảng
48.500 lượt, doanh thu khoảng 60 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước đạt 1.648.000
lượt khách15, đạt 64% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ; doanh thu 597,5 tỷ
đồng, đạt 67% kế hoạch, tăng 7%. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của
nhân dân; công tác kiểm tra kiểm soát phương tiện được tăng cường, không xảy
ra tình trạng ách tắc. Dịch vụ bưu chính, viễn thông được cải thiện, nâng cao
chất lượng, mở rộng phạm vi phục vụ.
Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh từ
01/01/2017 đến 31/7/2017 đạt 21.566 tỷ đồng, tăng 2.181 tỷ đồng (11,2%) so
với 31/12/2016; tổng dư nợ tín dụng 21.555 tỷ đồng, tăng 274 tỷ đồng (1,3%) so
với 31/12/2016. Lãi suất cho vay ổn định ở mức thấp.
d) Đầu tư xây dựng, phát triển doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực các dự án đầu tư công, tiến hành kiểm
tra, giám sát trên 10 dự án16; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng đối
12

Clinker 240 nghìn tấn, đạt 72,2% kế hoạch, tăng 25%; điện thương phẩm 351triệu Kwh, đạt 58,5% kế hoạch,
tăng 6,4%; xi măng 513 nghìn tấn, đạt 59,7% kế hoạch, tăng 3%; gạch các loại 107 triệu viên, đạt 54,9% kế
hoạch, tăng 2,9%; nước máy 4.945 nghìn m3, đạt 63,4% kế hoạch, tăng 8,7%; bột đá mài 3.932 tấn, đạt 49,2% kế
hoạch, tăng 0,7%; gỗ và các sản phẩm từ rừng trồng 52 nghìn m3, đạt 74% kế hoạch, tăng 14,5%.
13
Điện sản xuất 452 triệu Kwh, đạt 56,5% kế hoạch, giảm 1%; than sạch 297 nghìn tấn, đạt 54,5% kế hoạch,
giảm 8,6%; đá các loại 1.448 nghìn m3, đạt 52,6% kế hoạch, giảm 14,3%; chì thỏi 2.520 tấn, đạt 50% kế hoạch,
giảm 19,6%
14 Xuất khẩu 1.708,3 triệu USD, đạt 79,5% kế hoạch, tăng 44,1%; nhập khẩu 1.057,2 triệu USD, đạt 54,2% kế
hoạch, tăng 8%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là đồ gỗ mỹ nghệ, ván bóc, hàng nông sản; hàng nhập khẩu
chủ yếu là máy móc, linh kiện, thiết bị phụ tùng ô tô, ô tô đầu kéo và một số nguyên liệu và hàng tiêu dùng khác.
15
Khách quốc tế 260.200 lượt, khách trong nước 1.387.800 lượt.
16
Bệnh viên đa khoa (700 giường); bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mỏ than Na Dương; khu tái định cư Nam
thành phố Lạng Sơn; công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II; đường Hữu Nghị - Bảo Lâm; Nhà Kiểm soát liên
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với các dự án trọng điểm, một số dự án đã có sự chuyển biến tích cực, khối
lượng thực hiện đạt khá17; tích cực thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn18; tổ chức khởi công mới 02 dự án19; hoàn thành
đưa vào sử dụng 01 dự án20. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án
khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện thủ tục, trình
Chính phủ phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản
cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng
Sơn - Dự án thành phần tỉnh Lạng Sơn”.
Công tác nghiệm thu khối lượng, giải ngân thanh toán các nguồn vốn
được triển khai tích cực. Giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn tháng 7 đạt
179,36 tỷ đồng; ước 7 tháng đạt 1.383,04 tỷ đồng, bằng 69,35% kế hoạch, tăng
17,96% cùng kỳ21. Kết quả giải ngân thanh toán các nguồn vốn tháng 7 đạt
330,81 tỷ đồng, 7 tháng ước đạt 1.240 tỷ đồng, bằng 62,16% kế hoạch, tăng
2,5% cùng kỳ22.
Tập trung chỉ đạo công tác quản lý dự án, đã hoàn thành thủ tục phê
duyệt đề xuất đầu tư 02 dự án23; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 02 dự
án24. Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thực hiện theo hình thức PPP, tổ
chức thẩm định đối với 03 đề xuất dự án BT khác theo đề nghị của nhà đầu tư25.
Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phát triển doanh nghiệp, trong tháng
có 48 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tổng vốn điều lệ trên 303 tỷ đồng; luỹ kế 7
tháng đầu năm thành lập mới 248 doanh nghiệp (bằng 49,6% kế hoạch, tăng
12,5% so với cùng kỳ), với tổng vốn điều lệ 1.620 tỷ đồng. Đến hết tháng 7/2017,
toàn tỉnh có 2.515 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với tổng vốn 16.870 tỷ đồng.
Trong tháng 7, đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư cho 08 dự án vốn ngoài ngân sách, tổng vốn đăng ký 28,8 tỷ
đồng. Lũy kế 7 tháng quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng
hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma; xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên;
đường Châu Sơn - Khe Luồng; trường THPT Chuyên Chu Văn An (cũ); nhà khách A1,…
17
Dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan giai đoạn I; dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa
khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) đã bàn giao chủ đầu tư 64% diện tích;
dự án Cầu Kỳ Cùng được thực hiện đồng bộ từ thi công cầu đến giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư;
dự án Cải tạo Trường THPT chuyên Chu Văn An (cũ) đảm bảo mục tiêu đưa vào sử dụng trong tháng 8/2017; dự
án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mở rộng mỏ than Na Dương giải phóng mặt bằng đạt 190/254,57 ha (74,6%
khối lượng);…
18
Đã bàn giao để nhà thầu thi công 7 mũi nền đường và khởi công xây dựng 2 cầu.
19
Dự án sửa chữa đảm bảo giao thông khu vực cửa khẩu Tân Thanh và Chi Ma.
20
Nhà làm việc cửa khẩu Ba Sơn.
21
Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 759,651 tỷ đồng, đạt 80,98% kế hoạch; vốn ngân sách Trung
ương hỗ trợ có mục tiêu 288,05 tỷ đồng, đạt 69,08% kế hoạch; vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia 179,104 tỷ
đồng, đạt 54,41% kế hoạch; vốn ODA 156,202 tỷ đồng, đạt 50,38% kế hoạch.
22
Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 654,93 tỷ đồng, đạt 69,81% kế hoạch; vốn ngân sách Trung
ương hỗ trợ có mục tiêu 264,352 tỷ đồng, đạt 63,4% kế hoạch; vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia 145,947 tỷ
đồng, đạt 44,34% kế hoạch; vốn ODA 174,58 tỷ đồng, đạt 56,3% kế hoạch.
23
Mở rộng Mặt đường Hùng Vương và Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đoạn
Đồng Đăng - Pác Luống theo hình thức BOT.
24
Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn; Hạ tầng khu tái định cư và dân cư
xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình
25
Khu văn hóa, thể thao huyện Cao Lộc; Đường Mai Pha - Quảng Lạc; Khu dân cư Nà Quan thị trấn Đình Lập.
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ký đầu tư cho 33 dự án, với tổng vốn đăng ký 3.798,8 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo
đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu trung chuyển
hàng hóa và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị
mới Mai Pha. Thực hiện rà soát và xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư đến
năm 2020; chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết tham gia triển lãm trong
khuôn khổ APEC CEO Summit 2017 tại Đà Nẵng.
đ) Thu, chi ngân sách
Công tác quản lý, thu, chi ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước đạt 559,8 tỷ đồng26, lũy
kế 7 tháng là 3.598,8 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ.
Riêng thu nội địa tháng 7 và 7 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ27. Tổng
chi ngân sách địa phương ước trong tháng 7 là 730,6 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm
4.517,8 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ28. Ban hành Kế
hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của tỉnh năm 2017.
e) Công tác quản lý tài nguyên và môi trường
Hoàn thành thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,
kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2017, 2018; phê duyệt khu vực không đấu
giá quyền khai thác khoáng sản; tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính 62/100 xã,
phường, thị trấn đạt 62% kế hoạch; cấp 125 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho 34 tổ chức, đạt 83% kế hoạch; cấp lần đầu và cấp đổi, cấp lại 8.825 giấy cho
hộ gia đình, cá nhân đạt 93,7% kế hoạch. Tập trung rà soát quỹ đất thuộc nhà
nước quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất có đủ điều kiện;
triển khai các dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường29.
3. Các hoạt động văn hóa - xã hội
Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc
gia năm 2017 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên
98,3%, cao hơn với năm học trước, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ; thực
hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo kế hoạch; làm tốt công tác kiểm tra công nhận
lại, công nhận mới trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì kết quả và nâng chuẩn
chất lượng phổ cập các cấp học.
Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được triển
khai rộng khắp, trang trọng và thể hiện được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền
thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp
nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Thực hiện đầy
26

Trong đó: Thu nội địa 179,8 tỷ đồng, thu hải quan 380,0 tỷ đồng.
Trong đó: Thu nội địa 1.390,0 tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán, tăng 26,8% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất
nhập khẩu đạt 2.208,8 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán, giảm 18,9% so với cùng kỳ.
28
Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 3.830,2 tỷ đồng, đạt 53,7% dự toán, tăng 16,7% (chi đầu tư phát
triển 472,4 tỷ đồng, đạt 69,2% dự toán, giảm 16,1%; chi thường xuyên 3.351,6 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán, tăng
23,9%); chi chương trình MTQG và nhiệm vụ khác 687,5 tỷ đồng, đạt 57,3% dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ.
29
Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đã nghiệm thu giai đoạn
1; dự án Khảo sát, điều tra lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành xây
dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố
Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia và Lộc Bình vốn vay ngân hàng Thế giới (ADB).
27
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đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công, hoàn thành rà soát các hộ
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về đời sống để xây dựng kế hoạch hỗ
trợ; tôn tạo, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo sạch đẹp, trang nghiêm. Lãnh
đạo tỉnh đã thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại 11 huyện, thành phố;
chuyển quà tặng của Chủ tịch nước và của Lãnh đạo tỉnh đến các gia đình chính
sách, người có công. Tổng kinh phí của các hoạt động là 7,928 tỷ đồng30. Bên
cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà còn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm
khác như: Hội nghị biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu
và người có công với cách mạng; Chương trình “Hành trình 70 năm tri ân - hội
tụ”; dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang các huyện, thành phố;
Tuần chiếu phim “kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ”...31.
Hoạt động thể thao diễn ra khá sôi nổi, Đoàn vận động viên của tỉnh tham
gia thi đấu 06 giải vô địch toàn quốc32, kết quả đạt 08 huy chương các loại33, 05
vận động viên đạt cấp I quốc gia; tổ chức giao hữu bóng đá thiếu niên giữa đội
tuyển Lạng Sơn, Việt Nam với đội tuyển Cục Thể thao thành phố Sùng Tả,
Quảng Tây, Trung Quốc.
Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, y tế dự phòng; công tác phòng
chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, trong tháng
không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, không phát sinh bệnh dịch mới, không có
tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; không để xảy ra ngộ độc thực
phẩm. Đã tổ chức khám 136.155 lượt người, điều trị nội trú 12.560 lượt bệnh
nhân, điều trị ngoại trú 9.827 lượt bệnh nhân; tham gia và hưởng ứng tích cực
hoạt động “Hành trình đỏ” năm 2017.
Hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội được thực
hiện có hiệu quả, đã tư vấn việc làm 1.019 người, giới thiệu việc làm 51 người,
có 23 người nhận được việc làm, 318 người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất
nghiệp, 438 người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trợ cấp mai táng
phí và trợ cấp một lần cho 46 thân nhân người có công với cách mạng.
4. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng, chống tham nhũng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cải cách thủ
tục hành chính
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch. Trong tháng, triển khai thực
hiện và kết thúc 27/61 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiếp 108 lượt công dân, tiếp nhận
30

Trong đó: Quà của Chủ tịch nước: 1.514,8 triệu đồng; quà của Lãnh đạo tỉnh 4.188,9 triệu đồng; các hoạt động
của huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp,… 2.224,4 triệu đồng.
31
Tổ chức đưa đại biểu của tỉnh dự Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc; đưa đại biểu tiêu biểu
dự Hội nghị biểu dương toàn quốc và dự Lễ kỷ niệm cấp Quốc Gia; tổ chức dâng hương, dâng hoa tại tượng Bác
Hồ, tượng đài Hoàng Văn Thụ và nghĩa trang thành phố; Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu cấp tỉnh;
Lễ thắp nến tri ân tất cả các nghĩa trang liệt sĩ toàn tỉnh vào lúc 20 giờ ngày 26/7; Lễ cầu siêu cho các liệt sĩ; Lễ
rước – tiễn chân linh các anh hùng liệt sĩ từ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn về Khu di tích 27/7 thị trấn Hùng
Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên... Đại diện Lãnh đạo tỉnh trực tiếp thăm, tặng quà các gia đình chính sách,
người có công trên địa bàn tỉnh và tại các Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh.
32
Boxing, điền kinh, karatedo, quần vợt, kickboxing, wushu toàn quốc năm 2017.
33
01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc và 05 huy chương đồng.
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18 đơn khiếu nại, tố cáo. Lũy kế 7 tháng thực hiện và kết thúc 131/165 cuộc thanh
tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 6.679,9 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 446,1 triệu
đồng; tiếp 973 lượt công dân, tiếp nhận 148 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó 80
đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà
nước, đã giải quyết được 67/80 đơn, đạt tỷ lệ 83,8%; tiến hành và kết thúc 11/15
cuộc thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi 327,8 triệu
đồng. Chỉ đạo tiếp nhận, xem xét các kiến nghị của các hộ tiểu thương đang kinh
doanh tại chợ Đồng Đăng theo thẩm quyền34.
Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên
giới quốc gia được giữ vững; công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy quét các loại
tội phạm được tăng cường. Trong tháng, xảy ra 22 vụ tội phạm hình sự; 16 vụ
60 đối tượng về hành vi đánh bạc; phát hiện bắt giữ 37 vụ 45 đối tượng, thu 11
bánh (khoảng 3,7 kg) heroin, 656,3g ma túy tổng hợp; bắt giữ 39 vụ buôn lậu,
thu giữ hàng hóa trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng; bắt giữ 03 vụ 03 đối tượng vận
chuyển pháo. Từ ngày 16/6/2017 đến ngày 15/7/2017, xảy ra 05 vụ tai nạn giao
thông, làm chết 05 người, lũy kế 7 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 36 vụ tại nạn
giao thông, hậu quả làm 38 người chết, 07 người bị thương (giảm 01 vụ, 02
người chết, 15 người so với cùng kỳ). Trong tháng xảy ra 01 vụ cháy chợ Hữu
Nghị tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, có 70 tiểu thương bị thiệt hại; lũy kế 7
tháng đấu năm đã xảy ra 09 vụ cháy, làm 01 người chết.
Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường, đã tổ chức
đoàn đại biểu của tỉnh thăm và làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc để thống
nhất một số nội dung về rà soát quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa
khẩu, cặp chợ và lối mở biên giới, các biện pháp tạo thuận lợi cho hoạt động
xuất nhập khẩu giữa hai bên; tham dự “Tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt
Nam - Trung Quốc” tại Hà Nội. Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác đào tạo
cán bộ nông nghiệp, nông dân của tỉnh Lạng Sơn tại Hàn Quốc.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng
tham mưu tổng hợp của các cấp, ngành và trách nhiệm của người đứng đầu,
chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức. Ban hành kế hoạch và
triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành hành chính
(PAR Index) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
Tiếp tục hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các
sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.
Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7
đạt kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp ổn định, công nghiệp, thương mại,
dịch vụ tăng trưởng khá; thu nội địa tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Tổ chức tốt
các hoạt động văn hóa - thể thao, nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày
Đã tổ chức các cuộc họp, đối thoại với các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Đồng Đăng cũ về chủ
trương di dời chợ Đồng Đăng và xây dựng khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng; chỉ đạo các Sở, Ban, ngành,
UBND huyện Cao Lộc và thị trấn Đồng Đăng kiểm tra, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, theo quy định
của pháp luật.; ban hành các chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại kinh doanh cho các hộ gia đình, cá nhân bị
ảnh hưởng tại chợ cũ Đồng Đăng khi di chuyển địa điểm kinh doanh,..
34
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Thương binh - Liệt sỹ; quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ,
chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội;
đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững. Tuy nhiên, do
ảnh hưởng bão số 2 đã gây ngập úng, sạt lở đất làm ách tắc giao thông tại một
số tuyến đường, làm chậm tiến độ sản xuất nông nghiệp và đầu tư xây dựng trên
địa bàn tỉnh.
II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 8 NĂM 2017
1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của Trung ương,
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp
bổ sung 6 tháng cuối năm; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị
quyết thông qua tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI. Thực hiện có hiệu
quả 3 chương trình kinh tế trọng tâm; Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2017 và Quyết định của
UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành. Tập trung xây
dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư
công năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020.
2. Tập trung thu hoạch cây trồng vụ xuân và gieo cấy vụ mùa theo kế
hoạch. Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,
thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn trong
mùa mưa bão; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu
nạn; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy
mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật; triển khai Đề án
đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm
nghiệp; tổ chức thành công “Ngày hội Na Chi Lăng năm 2017”. Kiểm tra, đôn
đốc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, làm tốt công tác bảo về và phòng chống cháy
rừng.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập
trung chỉ đạo thực hiện dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng
khu dân cư kiểu mẫu đối với một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai
xây dựng Đề án nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện
giai đoạn 2017 - 2020. Xây dựng mô hình điểm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp
gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có sự liên kết giữa doanh nghiệp với
người sản xuất. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, nhất các
công trình thuộc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và 05 xã
đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
3. Thực hiện tốt công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; nâng cao năng
lực thông quan; tích cực kết nối, thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất
nhập khẩu qua địa bàn. Chủ động gặp gỡ, xúc tiến, tọa đàm với phía Quảng Tây
- Trung Quốc để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các
doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn. Tăng cường rà soát, chấn chính hoạt
động của các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu theo Kết luận số 1179

KL/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đôn đốc, phối hợp với
nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành quy hoạch chi tiết
1/500 dự án Khu trung chuyển hàng hóa; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
xây dựng khu chế xuất 1 thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.
Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI). Tiếp
tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành
doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp để tăng số lượng, chất lượng
doanh nghiệp thành lập mới. Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình
hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký, kịp thời giải quyết dứt điểm các kiến
nghị của doanh nghiệp. Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động đăng ký đầu tư, triển
khai thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách; tiến hành rà soát,
kiểm tra các dự án đầu tư, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy
định của pháp luật.
4. Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo hình thức đối
tác công tư (PPP); tiếp tục lựa chọn các dự án đủ điều kiện để thực hiện theo
hình thức PPP. Thực hiện tốt công tác quản lý hành lang đường bộ, chỉnh trang
đô thị, trung tâm các thị trấn, cụm xã; triển khai thực hiện dự án vốn vay Ngân
hàng Phát triển Châu Á (ADB), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) theo kế
hoạch. Đôn đốc giải ngân các nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch năm
2017; rà soát khối lượng thực hiện, giải ngân các nguồn vốn, xử lý điều chuyển
vốn đối với các dự án giải ngân đạt thấp cho các dự án đã có khối lượng thực
hiện; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung trong kế hoạch
đầu tư công năm 2017.
Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến
độ của các dự án đầu tư xây dựng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, dự án
hoàn thành trong năm 2017. Trong tháng 8, dự án Đường giao thông Khu phi
thuế quan giai đoạn I hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công đạt
70% khối lượng; dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân
Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) hoàn thành công
tác tìm địa điểm để di rời 30 ngôi mộ đoạn cuối tuyến; giải phóng mặt bằng đạt
90%, đoạn từ Km0 - Km2+726,41 thi công nền đường đạt 40%, đoạn
Km2+726,41 - Km4+716,6 thi công đào nền đường đạt 20%; Cầu Kỳ Cùng đạt
30% tổng khối lượng hạng mục cầu; dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành
phố Lạng Sơn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công đạt 40% khối
lượng xây lắp; hoàn thành dự án cải tạo Trường THPT chuyên Chu Văn An (cũ),
dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mở rộng Mỏ than Na Dương; dự án Bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang bàn
giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 40% khối lượng tại cả 2 huyện Chi Lăng, Hữu
Lũng. Mở mới được 48km, sửa chữa duy tu nền, mặt đường 3.850km đường
giao thông nông thôn.
5. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà
nước, tập trung vào các khoản thu đạt thấp, khoản còn thất thu thuế; tăng cường
thanh tra, kiểm tra thuế; đôn đốc thu nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ doanh thu của
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các bến, bãi; thuế phương tiện vận chuyển người, hàng hóa. Thực hiện nhiệm vụ
chi ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; quản lý chặt chẽ chi ngân
sách ngay tại cơ sở theo đúng định mức, chế độ, đảm bảo các nhiệm vụ chi
thường xuyên, chế độ chính sách và các nhiệm vụ phát sinh.
6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất
trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch đã phê
duyệt. Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát quỹ đất, tài sản công tại các huyện,
thành phố. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đủ điều kiện.
Xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép, đồng thời tạo thuận lợi cho việc khai
thác cát đúng quy định và sử dụng cát nhân tạo; tập trung tháo gỡ khó khăn cho
các mỏ khai thác, chế biến đá xây dựng để giảm áp lực về thiếu vật liệu xây
dựng, đặc biệt là phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.
7. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học 2017 - 2018; bổ
sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong năm học mới; tiếp
tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Thực
hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng, nhất là
dịch sốt xuất huyết; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thực hiện hiệu quả Đề án chuyển đổi mô hình quản lý và hoạt động của Bệnh
viện Đa khoa tỉnh theo hướng tự chủ toàn phần.
Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn
tỉnh; Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích chiến thắng Chi Lăng, huyện Chi
Lăng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách
mạng; xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách
mạng có khó khăn về nhà ở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền
vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế và làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo.
8. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh, trật
tự an toàn khu vực biên giới; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng
chống các loại tội phạm; phòng chống cháy nổ, nhất là tại các chợ, trung tâm
thương mại, cơ sở vui chơi giải trí, khu dân cư đông người. Tập trung khắc phục
hậu quả, hỗ trợ thiệt hại vụ cháy Chợ Hữu Nghị tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện
Văn Lãng; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn
giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Chỉ đạo làm tốt công
tác chuẩn bị diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 tại
huyện Tràng Định; diễn tập phòng thủ tại huyện Bình Gia và huyện Lộc Bình.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác với Quảng Tây (Trung
Quốc); chuẩn bị cho tổ chức lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song
phương Chi Ma - Ái Điểm; thúc đẩy mở chính thức cặp cửa khẩu Bình Nghi Bình Nhi Quan, tuyến vận tải đường bộ biên giới giữa Trùng Khánh - Quảng
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Tây (Trung Quốc) - Việt Nam; duy trì hợp tác với các địa phương, tổ chức của
Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác.
9. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng
phục vụ, tính công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước; triển khai cung cấp dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo lộ trình; hoàn thành và triển khai thực hiện Đề
án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị
sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện thí điểm chuyển một số đơn vị sự
nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
10. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Chỉ đạo thực
hiện nghiêm các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán. Nâng cao
chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp
tục tuyên truyền, vận động về chủ trương di dời chợ Đồng Đăng cũ và xây dựng
khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Quốc phòng;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tổng Cục thống kê;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 1;
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố;
- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh, TT Báo ND,
Phân xã TTXVN tại Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng chuyên môn, THCB;
- Lưu: VT, TH (NNT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Vinh Quang
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