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Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội Quí I năm 2019  
của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Chiều ngày 05/4/2019, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng 
Sơn đã tổ chức họp báo Quí I năm 2019 cung cung cấp thông tin cho các cơ 
quan báo chí về những kết quả nổi bật trong lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh quí I năm 2019; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quí II năm 2019. 
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo; tham dự họp báo có Chánh 
Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND một số 
huyện, thành phố. 

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia họp báo đã được 
UBND tỉnh cung cấp thông tin như sau:  

1. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại trên địa bàn tỉnh quí I năm 2019 

- Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, tổng diện tích gieo trồng các loại 
cây trong quý I đạt 24.687 ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Đã chủ động ban hành 
kế hoạch, tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm, tập trung 
bố trí nguồn lực cho các công trình, dự án tại các xã điểm.  

- Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra 
sôi động. Đã tổ chức lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tài hàng hoá Tân 
Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua 
dự thảo Đề án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo phù hợp hơn về điều 
kiện, khả năng và định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, tạo thuận lợi cho 
thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế cửa khẩu.  

- Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được thực hiện tích cực. Tổng 
vốn đầu tư công năm 2019 do tỉnh quản lý là 2.463 tỷ đồng, giá trị khối lượng 
thực hiện là 690 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ. Ngày 
25/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 325/QĐ-TTg về việc 
công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II.  

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Chỉ số 
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năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2018 được 61,7 điểm (tăng 2,43 điểm), xếp 
thứ 50/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2017). 

- Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn là 1.357 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán, tăng 14,7% so với cùng 
kỳ, trong đó: Thu nội địa 682 tỷ đồng, tăng 8,5%; thu từ hoạt động xuất nhập 
khẩu 675 tỷ đồng, tăng 22,2%...  

- Các cấp, các ngành đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân 
đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm “Mọi người, mọi nhà 
đều có Tết”. Trong dịp Tết, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được cung ứng đầy 
đủ, giá cả ổn định, sức mua tăng cao, thể hiện đời sống của người dân ngày càng 
được nâng lên. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, lễ hội Xuân 
vui tươi, lành mạnh. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tổng số quà 
tặng là 62.575 lượt với tổng kinh phí 26,8 tỷ đồng, tăng cao so với năm 2018 
(năm 2018 là 19,7 tỷ đồng).  

- Công tác quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Hoàn thành 
công tác tuyển và giao quân năm 2019. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm 
Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”. 
Công tác bảo đảm an toàn giao thông được thực hiện quyết liệt, tai nạn giao 
thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. 

- Hoạt động đối ngoại: lần đầu tiên tổ chức 2 sự kiện đối ngoại lớn và 
được các cơ quan trung ương, tỉnh bạn ghi nhận, đánh giá cao, đó là: 

Tổ chức đón và tiễn Đoàn Chủ tịch Triều Tiên tại Lạng Sơn diễn ra trang 
trọng, tuyệt đối an toàn, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với Chủ tịch Triều Tiên 
cũng như phóng viên trong nước và quốc tế. Các cấp, các ngành và Nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn đã tận tâm, nhiệt huyết, hết lòng vì công việc chung và hình ảnh 
đất nước, góp phần vào thành công chung của đất nước.  

Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công 
tác liên hợp được tổ chức trọng thị, chu đáo, hiệu quả với nhiều hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu tham dự. Chương trình 
đã góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung, làm 
sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng 
như quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa 4 tỉnh 
biên giới Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). 

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Đưa 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động bước đầu đem lại 
hiệu quả tích cực. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 
của tỉnh đạt 47,05 điểm, là 1 trong 2 tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đó là: 
Công tác tham mưu của các sở, ngành tuy có đổi mới nhưng chưa đáp ứng được 
yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động, tích cực trong công tác 
chỉ đạo, tham mưu, đề xuất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, 
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đơn vị mình. Hoạt động xuất khẩu nông lâm sản gặp khó khăn, tình trạng buôn 
lậu, gian lận thương mại vẫn diễn ra với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi. 
Tổ chức một số lễ hội còn hạn chế về việc để xảy ra ùn tắc giao thông, vệ sinh 
môi trường, đốt vàng mã, pháo giấy không đúng chỗ... Chất lượng cơ sở lưu trú, 
dịch vụ phục vụ khách du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác giải phóng 
mặt bằng, thi công một số dự án trọng điểm còn chậm. Tình trạng san lấp, vận 
chuyển đất trái phép chưa được các cơ quan quản lý chặt chẽ. 

2. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 

Để tạo được sức lan tỏa, tinh thần phấn khởi, quyết tâm bứt phá trong Quý 
II và thời gian còn lại của năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan 
thông tấn báo chí quan tâm tuyên truyền 6 nhóm nội dung trọng tâm trong quý II 
như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, định hướng của 
Trung ương và của tỉnh, phương châm hành động của Chính phủ và chủ đề của 
tỉnh năm 2019, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp 
nhân dân cùng chung sức, đồng lòng tạo bước đột phá thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019.  

Thứ hai, tập trung tuyên truyền về 3 chương trình kinh tế trọng tâm của 
tỉnh là: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát 
triển kinh tế cửa khẩu, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng 
giao thông.  

Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền về các mô hình sản xuất đem lại hiệu 
quả kinh tế cao; chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai; phòng chống 
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không đưa tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến 
sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ vai 
trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.  

Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh mới xác 
định là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuyên truyền các 
hoạt động du lịch trong dịp hè và các dịp nghỉ lễ, tết.  

Thứ ba, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, 
kỷ cương hành chính; đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, công tác khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cũng như những kết quả đã đạt 
được trong lĩnh vực này để tạo sự lan tỏa, tích cực tham gia của cả hệ thống 
chính trị và các tầng lớp nhân dân. 

Thứ tư, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp hiểu và 
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, đô thị, tài 
nguyên, khoáng sản; chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 
nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối 
với nhà nước, nhất là thuế, phí, lệ phí. 
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Thứ năm, tuyên truyền về thành công của 2 sự kiện đối ngoại lớn trong 
quý I để tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, tạo lên niềm tự hào, phấn khởi của 
nhân dân; tranh thủ quảng bá hình ảnh, con người Lạng Sơn để thu hút đầu tư, 
phát triển du lịch; duy trì nếp sống văn hóa, chỉnh trang độ thị, đường giao 
thông.  

Thứ sáu, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè, 
công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng điều tra dân số và nhà ở năm 
2019; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp lần thứ II năm 2019; triển 
khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong quý II.  

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 05/4/2019, UBND tỉnh 
Lạng Sơn đã trả lời trực tiếp, toàn bộ các câu hỏi của 11 cơ quan báo chí và 14 
Phóng viên, Nhà báo tại cuộc họp báo. UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ 
quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền./. 

 

 
Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, TP; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB;               
- Lưu: VT, KGVX(LHH).             

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG  
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