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Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu quý IV năm 2017 và và những đề xuất, kiến nghị với
Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Thực hiện Công văn số 137/ĐĐBQH-VP ngày 12/9/2017 của Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh về việc báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017, UBND
tỉnh báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Phát triển kinh tế
a) Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới được tổ chức thực hiện với những nhiệm vụ cụ thể, rõ nét. Đã lựa chọn để
chỉ đạo điểm 03 dự án tổng thể và 07 mô hình phát triển sản xuất gắn với xây
dựng nhãn mác sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị.
Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng ước đạt 101,8 nghìn ha, bằng 99,4% kế
hoạch, bằng 99,2% cùng kỳ; trong đó diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân là 52
nghìn ha, đạt 96,1% kế hoạch, tăng 2,6%; tổng sản lượng lương thực đạt 168,4
tấn, tăng 1,1%; diện tích gieo trồng vụ mùa ước đạt 50 nghìn ha, bằng 103,1%
kế hoạch. Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây
trồng có giá trị kinh tế1. Tổng đàn gia súc, gia cầm có biến động nhẹ, tổng đàn
bò tăng, đàn trâu, lợn có xu hướng giảm so với cùng kỳ2. Trồng rừng mới được
10.400 ha, bằng 116,1% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ3. Xảy ra 30 vụ, làm
cháy 75,36 ha rừng, tăng 19 vụ so cùng kỳ. Phát hiện, lập biên bản xử lý 108 vụ
khai thác lâm sản trái phép, giảm 43% so với cùng kỳ, tịch thu 98,82 m3 gỗ các
loại; thu nộp ngân sách 766,7 triệu đồng.
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Cây ớt 576 ha, tăng 42,46%, sản lượng 4.786,6 tấn, tăng 45,3% ; thuốc lá 2.472 ha, tăng 23,7%, sản lượng
5.382 tấn, tăng 29%; thạch đen 1.864,5ha, tăng 18,5%, sản lượng 9.538,8 tấn, tăng 27%; khoai tây 655,7 ha, tăng
7,5%, sản lượng 7.541 tấn, tăng 12,7%,...
2
Tổng đàn trâu 122.850 con, giảm 0,2% so với cùng kỳ; đàn bò 37.540 con, tăng 3,6%; đàn lợn 320.130 con,
giảm 1,2% (do người dân chưa mạnh dạn đầu tư tái đàn); đàn gia cầm 3,7 triệu con, tăng 3,5%. Diện tích nuôi
thủy sản 1.257 ha, bằng 104,7% kế hoạch, tăng 14,3%, sản lượng 1.550 tấn, đạt 82,8% kế hoạch, bằng cùng kỳ.
3
Trồng rừng tập trung 5,8 nghìn ha, đạt 104,9% kế hoạch, tăng 96,7%; trồng cây phân tán 4,7 nghìn ha, đạt 155,9% kế
hoạch, bằng 64,2% cùng kỳ. Chăm sóc rừng 14.800 ha, đạt 125,3% kế hoạch; khoán bảo vệ rừng 21,1 nghìn ha, đạt
120,7% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh 2.400 ha; khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung 2.600 ha, đạt 100% kế hoạch.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường. Kiểm soát, ngăn chặn
có hiệu quả chủng vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác.
Thực hiện tốt các hoạt động của năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Chủ động triển khai có hiệu quả các phương
án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; khắc phục kịp thời thiệt hại do các
cơn bão gây ra, tổng thiệt hại trị giá khoảng 14 tỷ đồng.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện
đồng bộ. Tập trung xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” tại một số thôn tiêu biểu;
thực hiện các dự án, mô hình điểm về phát triển sản xuất; xây dựng kết cấu hạ
tầng phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Ước đến hết tháng 9/2017, bình
quân 01 xã đạt 7,70 tiêu chí; có 26 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 12,56%; 06 xã đạt
15-18 tiêu chí chiếm 2,90%; 20 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 9,66%; 115 xã
đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 55,56%; 40 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 19,32%4.
b) Phát triển kinh tế cửa khẩu
Tích cực đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan,
giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; chủ động gặp gỡ, khuyến khích
doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn. Kiểm tra, hướng dẫn hoàn
thiện hồ sơ pháp lý 20/35 dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe tại khu vực cửa khẩu, đã
có 16/20 dự án chấp hành nghiêm túc theo kế hoạch; vẫn còn một số nhà đầu tư
chưa hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, chưa đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình
theo đúng tiến độ cam kết. Triển khai áp dụng phần mềm thu phí sử dụng bến
bãi tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma. Tổ chức thành
công Lễ thông xe đường vận chuyển hàng hóa tại cặp cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị - Hữu Nghị Quan.
Hoàn thành quy hoạch chi tiết cửa khẩu phụ Na Hình, khu vực Co Sa và
điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa khẩu Cốc Nam. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án trọng điểm tại khu vực cửa khẩu và thành phố Lạng Sơn. Hoạt động
xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu
năm 3.400 triệu USD, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 18,5% so với cùng kỳ; trong đó
xuất khẩu 1.980 triệu USD, đạt 92,1% kế hoạch, tăng 22,2%; nhập khẩu 1.420
triệu USD, đạt 72,8% kế hoạch, tăng 13,6%. Xuất khẩu hàng địa phương 84
triệu USD, bằng 73,4% kế hoạch, tăng 12%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là
nông, lâm, thủy, hải sản và hàng hóa có nguồn gốc từ nước thứ 3. Các mặt hàng
nhập khẩu chủ yếu là trang thiết bị máy móc, ôtô công trình, ôtô tải, nông cụ,
phụ gia công nghiệp, phụ kiện may mặc, hàng tiêu dùng,...
c) Đầu tư xây dựng
Các dự án đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tăng cường các
giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án trọng điểm. Quỹ đầu tư phát
triển đã giải ngân được 40 tỷ đồng để thực hiện 04 dự án trọng điểm của tỉnh. Tập
4

Có thêm 2 xã: Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia và xã Chi Lăng, huyện Tràng Định đang thẩm định để công
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
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trung hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(PPP), hoàn thành thủ tục phê duyệt đề xuất đầu tư 04 dự án, phê duyệt báo cáo
khả thi 02 dự án; thẩm định các đề xuất dự án BT theo đề nghị của nhà đầu tư.
Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm do
tỉnh quản lý là 2.169,2 tỷ đồng5. Khối lượng thực hiện đạt 1.808 tỷ đồng, bằng
83% kế hoạch. Giải ngân được 1.516 tỷ đồng, đạt 69,8% kế hoạch, bằng 84%
khối lượng. Tiến độ các dự án trọng điểm đạt kết quả tích cực, 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 cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với khu kiểm soát Khả Phong (Trung
Quốc) giải phóng mặt bằng đạt 70%, thi công đạt 30% khối lượng; Cầu Kỳ
Cùng đạt 30% hạng mục cầu; hoàn thành dự án Cải tạo Trường THPT chuyên
Chu Văn An (cũ); dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
hoàn thành 90% công tác giải phóng mặt bằng, thi công đạt trên 60% khối lượng
xây lắp; dự án Bệnh viên Đa khoa 700 giường đang hoàn thiện các hạng mục
công trình xây dựng giai đoạn I và lắp đặt thiết bị. Công tác bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư mở rộng Mỏ than Na Dương đạt khoảng 80% diện tích; dự án
Đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt
khoảng 50% diện tích.
Hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia; hồ sơ đàm phán vay vốn với nhà tài trợ dự án “Hạ tầng
cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng,
Lạng Sơn”; triển khai các dự án sử dụng vốn vay LRAMP theo kế hoạch. Thí
điểm công nghệ cào bóc, gia cố và tái sinh nguội tại chỗ một số tuyến đường
tỉnh đem lại kết quả tích cực.
Trong 9 tháng đầu năm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 13 dự án quan
trọng ; mở mới đường giao thông nông thôn được 48 km, làm mặt đường bê
tông xi măng 250 km, duy tu sửa chữa 3.850 km nền, mặt đường; sửa chữa, kiên
cố 11.387 m kênh mương, xây 163 m3 kè các loại, nạo vét 657 km kênh mương
và nhiều công trình trường học, điện, nước sinh hoạt...
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d) Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng
đạt 3.076 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Một số sản
phẩm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ như7: Xi măng
5

Vốn cân đối ngân sách địa phương 1.037,6 tỷ đồng (trong đó: Cân đối NSĐP theo nguyên tắc tiêu chí 683,1 tỷ
đồng; thu từ xổ số kiến thiết 11,5 tỷ đồng; thu phí bến bãi 100 tỷ đồng; thu từ sử dụng đất 243 tỷ đồng); Chương
trình MTQG 379,603 tỷ đồng (NTM 176,560 tỷ đồng, Giảm nghèo bền vững 203,043 tỷ đồng); vốn đầu tư theo
các chương trình mục tiêu 441,952 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) 310,07 tỷ đồng. Nguồn vốn Trái phiếu
Chính phủ kế hoạch năm 2017 chưa được giao.
6
Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Ba Sơn; Cổng cửa khẩu Nà Nưa; Tiểu dự án cơ sở hạ tầng
cửa khẩu Hữu Nghị (vốn vay ADB); dự án thành phần đấu nối đường Na Sầm - Na Hình (ĐT 230) với đường
tuần tra biên giới; Trường THPT Tân Thành; Trường mầm non xã Vạn Linh; Đường vào khu du lịch Mẫu Sơn;
Trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Huyện ủy
Hữu Lũng; cải tạo, sửa chữa Trường THPT Chu Văn An (cũ).
7
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện tăng so với cùng kỳ: Điện sản xuất 580 triệu
Kw, đạt 72,5% kế hoạch, tăng 6,4%; điện thương phẩm 465 triệu Kw, đạt 77,5% kế hoạch, tăng 5,9%; clinker
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Đồng Bành, các doanh nghiệp khai thác đá trung ương trên địa bàn, chế biến gỗ,
nước máy,... tuy nhiên một số sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch như: Xi măng
Lạng Sơn, gạch các loại, các doanh nghiệp khai thác đá địa phương,... nguyên
nhân chính là do khối lượng tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều; giá nguyên liệu đầu
vào tăng nên chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cao, hạn chế khả năng cạnh
tranh trên thị trường, thiếu vốn sản xuất kinh doanh.
đ) Hoạt động thương mại, dịch vụ
Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa
bán lẻ 9 tháng ước đạt 12.500 tỷ đồng, bằng 74,4% kế hoạch, tăng 10,1% so với
cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm tăng 3,72% so với
cùng kỳ. Ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng khá, tổng lượng khách du lịch đạt
1,9 triệu lượt, bằng 73,4% kế hoạch, tăng 5%; trong đó khách quốc tế 300 nghìn
lượt, khách trong nước 1,6 triệu lượt; doanh thu 682,1 tỷ đồng, tăng 4,7%. Hoạt
động vận tải hành khách và hàng hóa đảm bảo thông suốt; hoạt động bưu chính
đảm bảo thông tin liên lạc, chuyển phát kịp thời; mạng lưới viễn thông tiếp tục
phát triển, phạm vi phủ sóng được mở rộng, đưa dịch vụ tới vùng xa, biên giới.
Tổ chức thành công nhiều ngày hội, hội thi về quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ nông
sản của tỉnh. Công tác quảng bá nông sản của tỉnh có sự thay đổi căn bản, đi vào
thực chất, đạt được kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và lan tỏa
trong nhân dân.
Lĩnh vực ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn, khả năng thanh khoản
được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu vốn trên địa bàn, cơ cấu tín dụng chuyển dịch
theo hướng tích cực. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng lũy kế
đến hết tháng 9 ước đạt 22.050 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; tổng dư nợ tín
dụng ước đạt 22.600 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Đến hết 31/8/2017
tổng nợ xấu các ngân hàng trên địa bàn là 641 tỷ đồng, chiếm 2,9% tổng dư nợ
toàn tỉnh. Lãi suất cho vay, lãi suất huy động tiếp tục ổn định ở mức thấp8.
e) Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư
Tích cực thực hiện Chương trình khởi nghiệp quốc gia bằng nhiều hoạt
động thiết thực, cụ thể. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị về nâng cao năng
lực cạnh tranh và gặp mặt doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,
phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký doanh nghiệp; tích cực
tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tham gia đăng ký hoạt động theo
Luật Doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành
lập mới 360 doanh nghiệp, đạt 72% kế hoạch, tăng 63,6% so với cùng kỳ; tổng
vốn đăng ký 2.340 tỷ đồng, đạt 66,9% kế hoạch, tăng 33,2%; tạo thêm việc làm
cho 2.000 lao động với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/tháng/người. Toàn
tỉnh hiện có 2.615 doanh nghiệp9. Thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp có
317 nghìn tấn, đạt 96,1% kế hoạch, tăng 19,3%; nước máy 6.345 nghìn m³, đạt 81,3% kế hoạch, tăng 5,0%; gỗ
và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng 66 nghìn m³ đạt 94,3% kế hoạch, tăng 14,8% so với cùng kỳ,...
8
Lãi suất huy động từ 1 - 6 tháng cao nhất là 5,5%; lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên từ 7 - 11,5%, cho
vay ngắn hạn lĩnh vực không ưu tiên từ 6,5 - 16,3%.
9
Với tổng số vốn đăng ký 17.520 tỷ đồng; có 410 chi nhánh và 99 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trong
và ngoài tỉnh đăng ký hoạt động.

4

vốn nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 theo phương án được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt.
Thành lập mới 17 hợp tác xã, đạt 141,6% kế hoạch, tăng 51% so với cùng
kỳ, đưa tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 160 hợp tác xã; thực hiện 05 mô hình
liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chủ lực tại một số hợp tác xã điển hình của
tỉnh. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt
nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã giai đoạn 2018 2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Công tác xúc tiến thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, đã quyết định chủ
trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn
đầu tư 4.008 tỷ đồng. Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 12 dự án do chậm tiến độ,
nhà đầu tư không có khả năng thực hiện. Tiếp tục thực hiện 11 dự án hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) với tổng vốn trên 2.900 tỷ đồng, 6 dự án phi chính phủ
nước ngoài và 8 khoản viện trợ phi dự án với tổng vốn 493,3 nghìn USD; 27 dự
án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 226 triệu USD.
g) Công tác quản lý, điều hành ngân sách
Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được chỉ đạo triển khai
quyết liệt. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, kiểm soát chặt chẽ giá
tính thuế hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao. Tăng
cường các biện pháp chống thất thu, thu nợ và xử lý nợ đọng thuế, trong đó tập
trung thu tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu thuế từ hoạt
động kinh doanh vật liệu xây dựng, bến bãi, dịch vụ vận tải,… Tổng thu ngân
sách trên địa bàn 4.670,2 tỷ đồng, đạt 62,9% dự toán, giảm 1,7% so với cùng kỳ;
trong đó thu nội địa 1.700,4 tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán, tăng 25,2%; thu từ hoạt
động xuất nhập khẩu 2.969,8 tỷ đồng, đạt 54,0% dự toán, giảm 12,5%. Một số
khoản thu nội địa tăng cao như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí,…
Các khoản chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đúng định mức, chế độ,
chỉ chi trong khả năng ngân sách. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên
để tăng chi cho đầu tư phát triển, chi trả nợ. Đã trả nợ xây dựng cơ bản được
249,3 tỷ đồng, trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn vay Kho bạc
Nhà nước và Ngân hàng phát triển 552 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương
6.102,2 tỷ đồng, đạt 73,2% dự toán, tăng 15,4%10.
h) Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học - công nghệ
Tập trung rà soát, chấn chỉnh hoạt động các mỏ đá, mỏ đất, mỏ khoáng
sản, cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường; đã ngăn chặn,
làm giảm tình trạng khai thác đất, san lấp mặt bằng trái phép. Trình Chính phủ
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020; hoàn thành
thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố. Công tác cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cấp phép khai thác khoáng sản,
10

Trong đó: Chi trong cân đối là 5.232,7 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán, tăng 21,8%; chi các chương trình mục tiêu
và nhiệm vụ khác là 869,5 triệu đồng, đạt 72,5% dự toán, bằng 87,8%.
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nguồn nước cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được triển khai tích cực11. Hoàn
thành tích hợp và đưa vào vận hành khai thác cơ sở dữ liệu địa chính 50 xã, đạt
77% kế hoạch. Đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Tiếp tục quản lý, theo dõi 32 đề tài, dự án khoa học và công nghệ đang
thực hiện12. Tổ chức nghiệm thu 04 đề tài, kiểm tra tiến độ 04 đề tài, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” đối với sản phẩm Hoa hồi
cho 02 đơn vị.
2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổng kết năm
học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 ở tất cả các cấp học;
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 nghiêm túc, an toàn, đúng
quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,31%, tăng 2,3% so với năm 2016. Công nhận
thêm 06 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 164 trường. Tổ
chức rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học, đã
thành lập thêm 07 trường và giảm 13 điểm trường xuống còn 784 điểm trường
mầm non, giảm 28 điểm trường xuống còn 720 điểm tiểu học; thành lập mới
Trường THPT Hoàng Văn Thụ. Tổ chức sắp xếp lại hệ thống các trung tâm giáo
dục thường xuyên - dạy nghề13.
Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tiếp
tục tập trung nâng cao chất lượng khám và điều trị tại tuyến xã. Trong 9 tháng số
lượt khám bệnh đạt 75% kế hoạch, điều trị bệnh nhân đạt 75% kế hoạch năm,
tương đương cùng kỳ; không có tai biến chuyên môn xảy ra tại các cơ sở khám
chữa bệnh. Công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh, củng cố mạng lưới
phòng, chống dịch được quan tâm thực hiện, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy
ra. Tích cực thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản
và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em; tăng cường kiểm tra, giám sát vệ
sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Bộ tiêu
chí quốc gia về y tế xã, đã có 25/29 xã thuộc kế hoạch năm 2017 đủ điều kiện
công nhận. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo
hướng tự chủ toàn bộ. Cơ bản hoàn thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh
sản; tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường,
Bệnh viện y học cổ truyền để đưa vào sử dụng cuối năm 2017.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức các lễ hội lớn với
nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực; kỷ niệm 70 năm ngày Thương
binh - Liệt sỹ được triển khai rộng khắp, trang trọng với nhiều hoạt động đền ơn
11

Giao đất cho các tổ chức tại thực địa 38 hồ sơ với diện tích 223,18 ha. Bàn giao đất tại thực địa cho các đơn vị
thuê đất 44 hồ sơ với diện tích 804,5 ha; ký hợp đồng thuê đất được 21 hồ sơ với diện tích 261,42 ha. Cấp
142/150 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 41 tổ chức/275,7 ha, đạt 95% kế hoạch; 10.696/9.420 Giấy
chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2.899,8 ha, đạt 114 % kế hoạch.
12
Trong đó có 27 đề tài dự án chuyển tiếp từ năm trước sang, 05 đề tài được phê duyệt đợt 1/2017. Lĩnh vực
nông nghiệp và phát triển nông thôn 17 đề tài, lĩnh vực xã hội - nhân văn 09 đề tài, lĩnh vực y dược 01 đề tài,
lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ 05 đề tài.
13
Sáp nhập và bàn giao công tác quản lý 09 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên với Trung tâm nghề và đổi tên
thành trung tâm GDNN - GDTX huyện; sáp nhập Trung tâm KTTH-HN thuộc Sở GD-ĐT tạo về Trường Cao
đẳng Nghề Lạng Sơn; sáp nhập Trường Trung cấp KT-KT Lạng Sơn vào Trường CĐSP Lạng Sơn.
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đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, liệt sỹ, gia
đình người có công với cách mạng14; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 107 năm
ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh
2/9, 77 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn,... Xây dựng Đề án khu di tích lịch sử Chi
Lăng. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII. Đã cử
17 đoàn vận động viên tham dự các giải vô địch quốc tế đạt 43 huy chương (04
huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 23 huy chương đồng), 4 vận động viên
kiện tướng, 5 vận động viên cấp I và nhiều hoạt động thể thao khác.
Tích cực thực hiện các biện pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,1%,
tương đương 4.023 hộ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm,
đã giải quyết việc làm mới cho 10.312 lao động, đạt 74% kế hoạch; tổ chức dạy
nghề cho 5.750 người, đạt 67,7% kế hoạch. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế được thực hiện đầy đủ15, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,2%.
Thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối với người có công, hộ nghèo,
đối tượng bảo trợ xã hội16. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp
thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng
bước được cải thiện, không để phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng
chống tham nhũng; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm
thực hiện. Đã triển khai và kết thúc 135/170 cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế xã hội, phát hiện sai phạm 6,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 4,7 tỷ đồng. Công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, trách
nhiệm của người đứng đầu ngày càng được nâng lên; cơ quan hành chính các
cấp đã tiếp 1.160 lượt công dân, giảm 10,4% so với cùng kỳ; thủ trưởng các cơ
quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận 82 đơn thuộc thẩm quyền, giảm 36,4%;
đã giải quyết được 67 đơn, đạt 81,7%. Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc
phức tạp, tồn đọng kéo dài (đã giải quyết xong 11/27 vụ). Triển khai và kết thúc
11/17 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi 327,8 triệu đồng.
Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng
giả, hàng cấm được tập trung chỉ đạo, các lực lượng chức năng đã chủ động trực,
chốt chặt thường xuyên, nhất là các địa bàn trọng điểm, các đường mòn, lối tắt.
Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả vẫn diễn
biến phức tạp. Lũy kế đến hết ngày 15/8/2017 các lực lượng chức năng đã kiểm
tra, xử lý 3.182 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 2.292 vụ, tăng 20,8% so với
cùng kỳ; tiền phạt vi phạm hành chính 13,2 tỷ đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế
14,8 tỷ đồng; hàng hoá vi phạm trị giá 65,2 tỷ đồng.
14

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại 11 huyện, thành phố; chuyển quà của Chủ tịch nước và của Lãnh
đạo tỉnh đến các gia đình chính sách, người có công; tổng kinh phí các hoạt động là 7,9 tỳ đồng.
15
Ước đến hết tháng 9/2017, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 942 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch; tổng số
chi hết tháng 6/2017 là 865,5 tỷ đồng, tăng 24%. Đến 30/6/2017 tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 73,6 tỷ đồng.
16
Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên 16,8 tỷ đồng; tổ chức tiếp nhận và phân bổ 339 tấn gạo cho
6.121 hộ gia đình với 22,6 nghìn nhân khẩu thiếu đói giáp hạt.
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4. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên
giới quốc gia được giữ vững. Công tác quốc phòng địa phương; huấn luyện, giáo
dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được theo đúng kế hoạch. Tổ
chức diễn tập phòng, chống lụt bão huyện Tràng Định đạt kết quả tốt. Công tác
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện quyết
liệt, tỷ lệ điều tra khám phá án ở mức cao, đạt 92% (án đặc biệt nghiêm trọng đạt
100%)17, không hình thành điểm nóng về chính trị, xã hội. Công tác quản lý an
toàn cháy nổ được thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên từ đầu năm đã xảy ra 8 vụ
cháy (tăng 3 vụ so với cùng kỳ) làm thiệt hại 37,4 tỷ đồng18. Tình trạng công
dân xuất cảnh trái phép tiếp tục diễn ra với khoảng 20,6 nghìn lượt người. Công
tác tuyên tuyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thanh tra, kiểm
tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải, trật tự hành lang an toàn
đường bộ, lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố được triển khai tích
cực. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được kiềm chế, không xảy
ra ùn tắc nghiêm trọng, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, từ 16/12/2016 đến
15/9/2017 xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm 47 người chết, 09 người bị
thương (giảm 5 vụ, 5 người chết, 16 người bị thương so với cùng kỳ)19.
Tích cực thực hiện Chương trình đối ngoại năm 2017; tăng cường quan hệ
hữu nghị hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc; tham dự phiên họp vòng 10 của
Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; tham dự “Diễn
đàn tỉnh trưởng hành lang kinh tế” và “Diễn đàn hợp tác thương mại điện tử qua
biên giới” khu vực tiểu vùng Sông Mekong mở rộng tại Vân Nam; triển khai
thực hiện hợp tác quản lý lao động qua biên giới; thỏa thuận hợp tác đào tạo cán
bộ giai đoạn 2017 - 2021 với Quảng Tây, Trung Quốc. Mở rộng, phát triển hợp
tác với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, các cơ quan đại diện ngoại
giao nước ngoài tại Việt Nam. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây
dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển20.
5. Công tác cải cách hành chính; rà soát, xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật
Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, chủ động rà soát,
đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và
người dân; tiếp tục nâng cấp phần mềm một cửa liên thông điện tử tại một số sở,
17

Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 25/7/2017, xảy ra 215 vụ tội phạm hình sự (giảm 02 vụ so với cùng kỳ), hậu
quả làm chết 15 người, bị thương 92 người, thiệt hại tài sản 3,6 tỷ đồng; đã điều tra, làm rõ 264 vụ 361 đối tượng
(65 vụ xảy ra từ kỳ trước). Bắt 135 vụ 616 đối tượng đánh bạc, thu 886 triệu đồng và nhiều tang vật. Phát hiện,
bắt 252 vụ 361 đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 46 vụ), thu trên 86,9 kg (263 bánh)
heroin và gần 48,5 kg ma túy tổng hợp. Phát hiện, xử lý 381 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường. Phát hiện, bắt
123 vụ, 157 đối tượng, thu hơn 5,4 tấn pháo các loại nhập lậu qua biên giới. Bắt 12 vụ, 23 đối tượng, thu trên 2
tỷ tiền Việt Nam giả.
18
Điển hình, ngày 10/7/2017 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại chợ Hữu Nghị (khu vực cửa khẩu Tân Thanh) do
Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long đầu tư, khai thác. Vụ cháy không gây thiệt hại về con người nhưng thiệt hại
lớn về tài sản: Khoảng 60 ô quầy bị cháy, mặt hàng bị cháy chủ yếu là đồ điện, điện tử, đồ dùng gia đình, chăn
ga, gối đệm, chiếu, quần áo, giày dép… khối lượng, giá trị hàng hóa thiệt hại ước tính khoảng 28.500 triệu đồng.
19
Giảm 10,2% số vụ, 9,6% số người chết, 64% số người bị thương so với cùng kỳ.
20
Đã tiếp đón 37 đoàn khách với 383 lượt người nước ngoài đến tham quan, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư;
thực hiện thủ tục cho 32 đoàn 415 lượt cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài.

8

ngành và UBND cấp huyện; triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đang xem xét việc
thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp sở và
cấp phòng, cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện
các giải pháp khắc phục và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tập trung xây dựng
Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị
theo kế hoạch; hoàn thành điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế năm 2017. Tổ
chức tuyển dụng viên chức năm 2017 đảm bảo khách quan, nghiêm túc, đúng
quy chế; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017. Hoàn
thành thủ tục giải thể 9 thôn tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập và xã Ái Quốc,
huyện Lộc Bình trong khu vực Trường bắn Quốc gia TB1.
Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật được triển khai tích cực. Đã ban hành 46 văn bản quy
phạm pháp luật của UBND tỉnh đối với các lĩnh vực: Phí, lệ phí, chế độ chính
sách về giải phóng mặt băng, giáo dục, y tế, thể thao, dân tộc…; công bố danh
mục 41 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một
phần văn bản.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017
1. Các cấp, các ngành tổ chức rà soát những nhiệm vụ, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm năm
2017 tại các nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; xác
định các giải pháp cụ thể, tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện
quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu ở mức cao nhất. Xây dựng kế
hoạch triển khai các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đổi mới và
nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thành việc phê
duyệt đề cương và dự toán lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
và thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng
nông thôn mới. Triển khai Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo
chuỗi giá trị. Phê duyệt và triển khai 02 dự án sản xuất rau an toàn tại huyện Cao
Lộc và thành phố Lạng Sơn, tập trung thực hiện 07 mô hình phát triển sản xuất đã
lựa chọn. Tăng cường hỗ trợ mở rộng diện tích sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn
VietGap. Tập trung phát triển nông sản chủ lực theo hướng sản xuất hàng hoá,
gắn với thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân;
phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực
hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác
dự tính, dự báo để chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống dịch vụ nông nghiệp.
Chủ động phương án phòng, chống lụt bão, rét hại, hạn hán. Theo dõi sát
tình trạng sạt lở, kịp thời triển khai biện pháp bảo vệ bờ sông, nhất là các đoạn
xung yếu. Tiếp tục thực hiện hiệu quả năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
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Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới, nhất là xây dựng các công trình hạ tầng; tập trung chỉ đạo thực
hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu
mẫu; triển khai xây dựng Đề án nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa 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. Tổ chức rà soát, đánh giá, lập hồ sơ xét công nhận xã đạt
chuẩn nông thôn mới; lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 phù hợp
với tình hình thực tế, tập trung cho các xã có khả năng đạt chuẩn trong năm và
xã đạt dưới 5 tiêu chí.
3. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận
lợi để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn. Chủ
động nắm bắt những thay đổi về cơ chế, chính sách, thị trường trong nước và thị
trường Trung Quốc để kịp thời có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập
khẩu. Đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu khẩn
trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đầu tư các hạng mục theo Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư. Hoàn thành thí điểm thống nhất đầu mối và quy trình thu phí
bến bãi tại khu vực cửa khẩu, sử dụng thống nhất hạ tầng công nghệ thông tin tại
khu vực cửa khẩu.
Tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả Chiến lược xuất nhập khẩu
hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Nghiên cứu, rà soát lại
các phân khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu theo hướng phân chia theo
ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gắn với địa bàn cụ thể; hạn chế việc miễn
thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu,
nghiên cứu cơ chế “bán quyền sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong
Khu kinh tế cửa khẩu” nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ
đầu tư xây dựng các dự án tại khu vực cửa khẩu và thành phố Lạng Sơn. Tập
trung phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giải phóng mặt bằng, triển khai
xây dựng một số hạng mục của 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.
4. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án, đối với dự án chậm tiến độ, dự án đã bố trí vốn, đủ thủ tục
thực hiện mà không giải phóng mặt bằng được sẽ xem xét trách nhiệm của chủ
đầu tư, nhà thầu, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là dự án
trọng điểm, dự án hoàn thành trong năm 2017. Hoàn thiện các hạng mục công
trình Tòa nhà Kiểm soát liên hợp trong khu vực cửa khẩu Chi Ma để phục vụ Lễ
công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái điểm. Đẩy
nhanh tiến độ dự án Cầu Kỳ Cùng, nâng cấp một số tuyến đường trong khu vực
thành phố. Thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Chi Lăng - Lạng Giang; phối hợp đẩy nhanh
tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Lải. Thực hiện tốt Đề án phát triển giao thông
nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, các dự án vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu
10

Á (ADB), vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); xem xét, tiếp tục đề xuất vay vốn
ODA đối với các dự án đủ điều kiện.
Đẩy mạnh các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Các sở,
ngành chủ động phối hợp thẩm định các dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư có
nguồn vốn ngoài ngân sách, dự án theo hình thức đối tác công tư. Ban hành quy
định trình tự, thủ tục thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo
hình thực đối tác công tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn
vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ;
chủ động rà soát các dự án được giao kế hoạch vốn nhưng đến 30/9/2017 khối
lượng giải ngân dưới 30% kế hoạch để điều chỉnh, bổ sung cho thanh toán nợ và
các dự án đã hoàn thành công tác quyết toán nhưng thiếu vốn. Thực hiện tốt
công tác quản lý đấu thầu, triển khai vận hành Hệ thống thông tin về giám sát,
đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
5. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm công nghiệp có
lợi thế của tỉnh, nhất là sản xuất xi măng, gạch các loại, khai thác đá của địa
phương. Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất
và tiêu dùng của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn
lậu và gian lận thương mại, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, góp phần
bình ổn thị trường. Triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh quảng bá, xúc
tiến du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Nghiên cứu, phát triển hệ
thống các trung tâm, điểm bán hàng, khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch.
Xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm thực hiện tổ chức hoạt động du lịch xe tự
lái qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.
6. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược,
các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào tỉnh để tạo bước đột phá về tăng trưởng kinh
tế. Làm tốt công tác quản lý, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp theo quy hoạch; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu
công nghiệp, cụm công nghiệp cho phù hợp với mục tiêu phát triển.
Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành
chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công,
đất đai, vốn để mở rộng và phát triển sản xuất; tập trung tháo gỡ vướng mắc về
cơ chế, chính sách; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị của doanh nghiệp,
hợp tác xã; rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi phí cho doanh nghiệp. Tiếp tục
thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), xây dựng Bộ
chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.
Thực hiện có hiệu quả chương trình khởi nghiệp; tổ chức tuyên truyền, hỗ
trợ các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp, phấn đấu
thành lập mới thêm 140 doanh nghiệp trở lên; lựa chọn một số doanh nghiệp
trong các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh để hỗ trợ phát triển thành những doanh
nghiệp đầu đàn. Thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký để kịp
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Tổ chức Lễ tôn
vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai, năm 2017.
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Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; xây
dựng mô hình điểm hợp tác xã nông nghiệp liên kết với các doanh nghiệp để sản
xuất, kinh doanh làm dịch vụ nông nghiệp có hiệu quả, hình thành chuỗi giá trị
sản phẩm nông nghiệp. Hoàn thành việc rà soát và ban hành quy định thống nhất
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây
dựng hạ tầng chợ nông thôn. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động của doanh
nghiệp có vốn nhà nước.
7. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách nhà
nước, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao. Tập trung toàn bộ lực lượng,
chủ động phối hợp giữa các đơn vị chức năng giải quyết các khó khăn, vướng
mắc trong hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu; tiếp tục gặp gỡ, hỗ trợ, thu hút
doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến về thuế, hải quan. Đối với thu nội
địa, cần tập trung rà soát kỹ từng khoản thu, địa bàn thu đạt thấp, thực hiện các
biện pháp chống thất thu, nhất là lĩnh vực khai thác khoáng sản, kinh doanh vận
tải, xây dựng cơ bản tư nhân, xăng dầu, du lịch,... Triển khai tích cực các biện
pháp thu nợ, đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản. Vận động các Tổng công ty, Tập đoàn lớn của Trung ương thực hiện nộp
thuế tại tỉnh. Triển khai thí điểm ủy nhiệm thu hộ kinh doanh theo chỉ đạo của
Tổng cục Thuế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực
tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước; tiến hành đấu giá một số khu đất đủ điều
kiện. Tổ chức rà soát và đề xuất phương án giá dịch vụ kinh doanh bến, bãi đỗ
xe tại khu vực cửa khẩu.
Tăng cường quản lý các hoạt động chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt
chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế tạm ứng ngân sách và chi chuyển nguồn ngân
sách sang năm sau. Dừng triển khai và hủy bỏ dự toán đối với các nhiệm vụ chi
đến 30/8/2017 chưa phân bổ hoặc chưa triển khai thực hiện. Xây dựng quy định
sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của UBND các huyện, thành
phố với định mức, tỷ lệ cụ thể để chi cho một số nhiệm vụ ưu tiên.
8. Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, san lập đất. Tổ chức
công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch
sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện. Rà soát
quỹ đất dọc các tuyến đường quốc lộ, cao tốc, nút giao thông để tạo quỹ đất quy
hoạch các cụm dân cư, đô thị. Tổ chức rà soát quỹ đất 12% của các khu đô thị
để đấu giá, tăng thu ngân sách nhà nước. Hoàn thành quy định về quản lý, khai
thác đất san lấp. Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường
quốc doanh. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định của tỉnh về quản lý sử dụng
đất đai theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kiểm tra, giám sát,
tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường. Chủ động thực hiện
các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Quản lý, đôn đốc thực hiện, nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và
công nghệ theo tiến độ. Đẩy mạnh chuyển giao những kết quả nghiên cứu, tiến
bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Quan tâm xây dựng nhãn
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hiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Điều chỉnh, bổ sung các quy định về hoạt
động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng
tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2017.
9. Đẩy mạnh đổi mới dạy và học; tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới
trường, lớp học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo
dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học. Tăng cường công tác
phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Thực hiện tốt việc phân cấp
quản lý, tăng quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường phối
hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên. Ban hành
chính sách khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục mầm non tư thục.
Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tinh thần thái độ chăm
sóc bệnh nhân hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường công tác giám
sát dịch bệnh, đặc biệt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Thường xuyên đảm
bảo cơ sở vật chất và nhân lực thường trực, đủ khả năng khống chế, dập dịch kịp
thời và hiệu quả khi có dịch xảy ra. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ kỹ thuật
theo phân tuyến và vượt tuyến. Quản lý chặt chẽ việc khám, chữa bệnh bằng bảo
hiểm y tế, tránh tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác kiểm
soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiến hành chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh
viện đa khoa tỉnh theo hướng tự chủ toàn bộ. Hoàn thành, đưa vào sử dung Bệnh
viện đa khoa 700 giường, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm chăm sóc sức
khỏe sinh sản.
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Ban hành và thực hiện Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên
địa bàn tỉnh; Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, danh thắng tỉnh
Lạng Sơn; Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử
cho 4 xã an toàn khu và vùng an toàn khu huyện Bắc Sơn; Đề án phát triển du
lịch cộng đồng xã Hữu Liên - huyện Hữu Lũng; Đề án Bảo tồn, phát huy các giá
trị hoa đào và tổ chức Lễ hội hoa đào Lạng Sơn. Thực hiện tốt phong trào thể
dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Nâng cao hiệu quả công tác
giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt công tác đền ơn
đáp nghĩa, chăm sóc người có công, xóa bỏ nhà dột nát, hộ nghèo cho người có
công; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác dân tộc, tôn giáo;
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở các xã
đặc biệt khó khăn.
10. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo đảm giữ vững an ninh, trật
tự an toàn khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương; tổ
chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lộc Bình, Bình Gia. Thực hiện tốt quy
trình tuyển quân cho năm 2018. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo
an ninh biên giới, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng;
kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm lao động xuất cảnh trái phép, buôn
bán, vận chuyển ma túy, hàng giả, hàng cấm. Chủ động đấu tranh quyết liệt với
các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy,...; thực hiện tốt các giải pháp phòng
chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm tai nạn
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giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị,
quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động công tác đối ngoại, nhất là với Quảng
Tây, Trung Quốc; thúc đẩy đi vào chiều sâu các chương trình hợp tác với các địa
phương, tổ chức của Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia có tiềm năng. Chuẩn
bị các điều kiện để tổ chức Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song
phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) vào cuối năm 2017. Trình
Chính phủ cho phép mở chính thức lối mở khu vực mốc 1035 (cửa khẩu Bình
Nghi) trở thành lối mở thuộc cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi Quan.
11. Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, giảm tối đa các thủ tục, chi phí
không cần thiết đối với doanh nghiệp và người dân; tập trung triển khai thực
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích cực triển khai các giải pháp nâng
cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các
ngành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm
người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, chất
lượng tham mưu. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan,
đơn vị; điều tra đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; đánh giá, xếp
loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành.
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; chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập
thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc
công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017. Rà soát, sáp nhập các
thôn, khối phố có dưới 50 hộ dân. Kiểm soát số lượng các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của Chính phủ về cải
cách hành chính công.
12. 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, nhất là
trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra điểm nóng; tập trung giải quyết
các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt công tác phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chuẩn bị chu đáo các nội dung
trình kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND các cấp. Triển khai xây dựng, giao chỉ
tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
2018, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020 đảm bảo bài
bản, chặt chẽ, theo đúng quy định.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
- Đề nghị Chính phủ giao các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ
chế, chính sách đặc thù về đầu tư hạ tầng, cơ chế hoạt động của khu trung
chuyển hàng hóa, khu chế xuất, khu hợp tác kinh tế qua biên giới trong khu kinh
tế cửa khẩu thuộc các tỉnh biên giới Việt - Trung để thúc đẩy trao đổi thương
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mại Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN, cụ thể hóa thực hiện xây dựng tuyến
hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
- Đề nghị Chính phủ cho phép các tỉnh biên giới để lại toàn bộ nguồn thu
phí phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào các khu vực cửa khẩu giai đoạn
2018 - 2020 để đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cửa khẩu, đấu nối các tuyến đường
với các cửa khẩu của Quảng tây - Trung Quốc tạo điều kiện cho xuất, nhập khẩu
hàng hóa của cả nước.
- Hiện nay chính sách biên mậu giữa Trung Quốc và Việt Nam thường
xuyên có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa của cả
nước qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân cấp, giao
quyền cho các tỉnh biên giới được linh hoạt, chủ động lựa chọn cửa khẩu, điểm
xuất khẩu cho tất cả các loại hình hàng hóa trên địa bàn tỉnh để hoạt động xuất
nhập khẩu hàng hóa của cả nước qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thuận lợi.
- Đề nghị nâng mức dư nợ vay của ngân sách các tỉnh miền núi, biên giới
từ 20% lên trên 50% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (quy định tại
Điểm c, Khoản 6, Điều 4 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ) để các
địa phương có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (bổ sung tổng
thu ngân sách trên địa bàn, cả thu xuất nhập khẩu hàng hóa, các tình biên giới
miền núi cần có nguồn lực đầu tư thì mới phát triển được).
- Đề nghị Chính phủ để lại kinh phí phạt vi phạm an toàn giao thông cho các
địa phương để phục vụ công tác đảm bảo an toàn giao thông của địa phương.
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sớm khởi công
dự án Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn từ Km1+800 - Km45+100, sử
dụng vốn vay ADB, dự án do Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm
chủ đầu tư để đảm bảo khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư toàn tuyến
cao tốc từ Hà Nội - Lạng Sơn; hoặc giao đoạn tuyến trên cho Nhà đầu tư BOT
Bắc Giang - Lạng Sơn tiếp tục triển khai để nối tiếp với đoạn từ Km45+100 đến
Bắc Giang, cũng do Nhà đầu tư BOT này đang triển khai thực hiện.
- Đề nghị Chính phủ xem xét bố trí vốn để khởi công thực hiện dự án Cải
tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Km66+600 - Km125 (Yến Lạc - Cửa khẩu Nà
Nưa) dài 58,4 km và dự án Cải tại nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Km100 - Km161
(Hữu Sản - Bản Chắt) dài 61 km, đã được Bô Giao thông vận tải phê duyệt dự
án đầu tư. Cho phép đầu tư xây dựng thảm tăng cường mặt đường đoạn Km33 Km47 và Km58 - Km80 quốc lộ 4B (đi sang tỉnh Quảng Ninh).
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên
quan nghiên cứu, sớm triển khai nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng
với tốc độ tầu chạy lên 80km/h đối với tàu khách và 60km/h đối với tàu hàng
theo Quy hoạch tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải
đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Trung ương nghiên cứu, ban
hành chính sách ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia cho các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Xem xét sửa đổi các
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nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới để đảm bảo việc bố trí vốn tập trung, không dàn trải và đáp ứng
được các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện
thực tế từng địa phương.
- Đề nghị Chính phủ giao các Bộ, ngành chức năng nghiên cứu, bổ sung
quy định về thực hiện chế độ ưu đãi đối với cháu (thế hệ thứ ba) của người hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xem xét, điều chỉnh nâng mức hỗ
trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ theo hướng căn cứ vào khoảng cách để tính
hỗ trợ (hiện nay mức hỗ trợ di chuyển 01 mộ liệt sĩ 2 triệu đồng không phân biệt
cự ly xa gần).
- Đề nghị Chính phủ xem xét ưu tiên bố trí vốn để đầu tư hoàn thành
đường tuần tra biên giới và cho phép sử dụng số vốn còn dư của các dự án
đường tuần tra biên giới giai đoạn I để triển khai các đoạn tuyến cấp bách.
3. Đối với các Bộ, ngành Trung ương
a) Lĩnh vực giao thông vận tải
Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét bổ sung nguồn vốn để thực hiện
dự án, thanh toán khối lượng đã thực hiện của dự án cải tạo nền mặt đường và
công trình đoạn từ Km8 - Km29 và từ Km40 - Km66 Quốc lộ 4A được Bộ Giao
thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 505/QĐ-BGTVT ngày
24/02/2014, quy mô đầu tư là đường Cấp IV miền núi, tổng chiều dài 43,74Km,
tổng mức đầu tư 489,0 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 3/2015 và đã triển
khai thi công đạt trên 70% khối lượng, tuy nhiên đến nay dự án mới được Bộ
Giao thông vận tải bố trí 166,5 tỷ đồng (đạt 34% so với tổng mức đầu tư dự án).
Như vậy, nhu cầu vốn cho dự án còn thiếu rất lớn, cần bổ sung vốn là 322,5 tỷ
đồng (chiếm 66% so với tổng mức đầu tư được duyệt).
b) Lĩnh vực công thương
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương
nghiên cứu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo ổn định cho hoạt động xuất
khẩu các mặt hàng nông sản, thủy hải sản… của Việt Nam sang thị trường
Trung Quốc.
- Đề nghị Bộ Công Thương sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh
Lạng Sơn được thực hiện thí điểm tạm nhập một số mặt hàng theo phương thức
kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam như
đề xuất của tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 776/UBND-KTTH ngày 11/8/2016.
- Đề nghị Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án tổng thể chung xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung,
trong đó có Khu Hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường
(Quảng Tây) theo nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng,
hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, làm cơ sở cho các địa
phương biên giới phía Bắc xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; cho
phép cửa khẩu chính Chi Ma được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi theo
các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
16

Đăng - Lạng Sơn để tập trung triển khai thực hiện tạo tiền đề, cơ sở cho hoạt
động thương mại biên giới phát triển.
c) Về chính sách, hỗ trợ
- Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành văn bản
hướng dẫn thực hiện chính sách đối với nhóm hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã
hội cơ bản và bổ sung nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã
hội cơ bản (cụ thể là hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách…).
- Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối
với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ
trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì cán bộ,
công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được
hưởng các chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, thanh toán tiền tàu
xe và một số trợ cấp như: Trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp tiền mua
và vận chuyển nước ngọt và sạch... Tuy nhiên, tại Quyết định số 582/QĐ-TTg
ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt
khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2016 - 2020 lại có các thôn không thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng nằm trên
địa bàn xã đặc biệt khó khăn, dẫn đến vướng mắc trong việc xác định địa bàn
thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại các thôn không
thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng nằm trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn.
Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan
ban hành hướng dẫn cụ thể để việc chi trả các khoản phụ cấp, trợ cấp đối với cán
bộ, công chức, viên chức công tác tại các thôn, xã nêu trên đảm bảo công bằng,
đúng quy định.
- Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định, Thông tư hướng dẫn Nghị định số
61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý
giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP; Nghị định số
64/2009/NĐ-CP ngày 30/9/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,
viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
theo hướng thống nhất với các chính sách quy định tại Nghị định số
116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,
công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để việc thực hiện chính đảm
bảo công bằng giữa các đối tượng được thụ hưởng.
- Đề nghị các Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời cấp kinh phí cho
tỉnh Lạng Sơn để thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn còn thiếu 122.820 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành Đề
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án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đề nghị bổ sung trong năm
2017 khoản 50% số nhu cầu kinh phí còn thiếu là 61.410 triệu đồng.
- Đề nghị Bộ Tài chính kịp thời thẩm định, bổ sung kinh phí hằng năm
cho tỉnh thực hiện chế độ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ
nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên… để tránh việc nợ
kinh phí đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội.
đ) Các lĩnh vực khác
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thiện thủ tục
đầu tư và bố trí vốn thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải để cắt lũ cho 7
huyện và thành phố Lạng Sơn.
- Đề nghị Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn xây dựng kho lưu trữ chuyên
dụng đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 về
tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan,
lưu trữ lịch sử.
- Đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển
khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để địa phương triển khai
thực hiện đáp ứng tiến độ đề ra.
UBND tỉnh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, TH (NNT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Vinh Quang
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