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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập 
trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; các Nghị quyết phiên họp thường 
kỳ, Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 
về: Hoàn thiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chỉ đạo tiếp tục tập trung thu hoạch cây 
trồng vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ mùa; tiếp tục tăng cường công tác phòng 
chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng 
chống dịch tả lợn Châu Phi; chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 
năm 2019. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền tỉnh Lạng Sơn với 
doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019. Tiếp tục chuẩn bị các công việc cho Hội 
nghị xúc tiến đầu tư năm 2019, chuẩn bị cho Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án phải hoàn 
thành đưa vào sử dụng trong năm 2019. UBND tỉnh đã chủ động làm việc, đề 
xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương giải quyết khó khăn, 
vướng mắc về vốn tín dụng của dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, bảo 
đảm đủ điều kiện để triển khai dự án thành phần II (đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị). 
Tổ chức Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 
2020; triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 
huyện; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, 
bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 
13 của HĐND tỉnh (kỳ bất thường). 

Trong tháng 8, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 văn bản 
quy phạm pháp luật, 165 quyết định cá biệt, 10 kế hoạch, 416 văn bản để chỉ 
đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 



 2

phòng - an ninh, công tác đối ngoại. Chủ tịch, các phó Chủ tịc UBND tỉnh đã 
chủ trì 55 cuộc họp; dự 01 cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, bộ ngành Trung 
ương; làm việc với 05 cơ quan, đơn vị. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thu hoạch các loại cây trồng vụ 
Đông - Xuân, cơ bản hoàn thành việc gieo cấy vụ mùa. Tổng diện tích gieo 
trồng vụ đông - xuân là 46.602 ha, giảm 5,39% so với cùng kỳ; tổng sản lượng 
lương thực đạt 154,7 nghìn tấn, giảm 5,8%1; diện tích gieo trồng vụ mùa 45.966 
ha, đạt 97,0% kế hoạch. Đến ngày 22/8/2019, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 
26.992 hộ/1.740 thôn/223 xã, phường, thị trấn, tiêu hủy 153.073 con lợn với 
tổng trọng lượng 8.401.788 kg; đã có 151 xã/11 huyện đã qua 30 ngày kể từ ca 
mắc bệnh cuối cùng không phát sinh thêm dịch. Tổng đàn trâu, bò ước khoảng 
123,9 nghìn con, giảm 17,3% so với cùng kỳ; đàn gia cầm khoảng 4,6 triệu con, 
tăng 11,3%. Trồng rừng mới được 8.560 ha, đạt 95% kế hoạch, trong đó trồng 
rừng tập trung 5.650 ha, đạt 94,2% kế hoạch; trồng cây phân tán 3.150 ha, đạt 
105% kế hoạch, giảm 9,6%2. Tổ chức thành công Ngày hội Na Chi Lăng lần thứ 
3, Tuần lễ quảng bá, kết nối tiêu thụ Na Chi Lăng và nông sản đặc sản Lạng Sơn 
năm 2019 tại thành phố Hà Nội.  

Tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí tại các 
xã điểm nông thôn mới. Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 
2030”. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; hoàn 
thiện hồ sơ trình thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với vốn dự 
phòng 10% trong năm 2019. Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới đang 
được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhằm hoàn thiện các tiêu chí để xét công 
nhận xã điểm; có 02/03 dự án tổng thể tỉnh chỉ đạo điểm đã hoàn thành công tác 
xây dựng cơ sở hạ tầng và tiến hành tổ chức sản xuất (dự án Rau an toàn tại 
thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc), 01 dự án bắt đầu triển khai thực hiện 
(dự án Phát triển đàn lợn nái sinh sản huyện Bình Gia). Triển khai thực hiện hỗ 
trợ nhân rộng 20 mô hình liên kết sản xuất; lựa chọn, phê duyệt được 63 mô 
hình, với 741 hộ và 04 hợp tác xã tham gia thuộc các dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất ở 64 xã, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

Các lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tạo thuận lợi cho 
hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, tuy nhiên do phía Trung Quốc tiếp 
                                           
1 Sản lượng một số cây trồng khác như: Thuốc lá 4.742 tấn, giảm 2,52%, thạch đen 7.592 tấn, tăng 9,81%, rau 
các loại 74.055 tấn, giảm 10,9%,... Diện tích  cây ớt 739 ha, tăng 21,5% so với cùng kỳ.  
2 Chăm sóc rừng 11.673 ha, đạt 98,9% kế hoạch; bảo vệ rừng 30.798,1 ha, đạt 93,7% kế hoạch. Khai thác 92.490 
m3 gỗ các loại; 18.520 tấn nhựa thông, 6.801,7 tấn.khai thác hoa hồi khô. Đã xảy ra 04 vụ cháy rừng với tổng 
diện tích rừng cháy là 10,83ha, giảm 5 vụ, giảm 27,29 ha so với cùng kỳ.  
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tục siết chặt quản lý chất lượng và nguồn gốc hàng hóa là nông sản, trái cây 
nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc, đồng thời quản lý chặt chẽ các mặt 
hàng chưa có trong danh mục được phép xuất khẩu vào Trung Quốc nên kim 
ngạch xuất khẩu trong tháng tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu qua địa bàn trong tháng 8 ước đạt 270 triệu USD, trong đó xuất khẩu 
100 triệu USD, nhập khẩu 170 triệu USD; lũy kế 8 tháng đạt 2.880 triệu USD, 
đạt 55% kế hoạch, giảm 7,1% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu 1.600 triệu 
USD, đạt 50,8% kế hoạch, giảm 19,2%; nhập khẩu 1.280 triệu USD, đạt 61,5% 
kế hoạch, tăng 14,3%. Hàng xuất khẩu địa phương trong tháng ước đạt 11,5 
triệu USD, lũy kế đạt 88,5 triệu USD, đạt 64,4% kế hoạch, tăng 7,9%. Tiếp tục 
đẩy nhanh tiến độ các dự án: Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm (đã thi công nền mặt 
đường đạt khoảng trên 80% khối lượng), Đường giao thông Khu phi thuế quan 
(giai đoạn I); triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho đấu nối đường bộ 
tại cặp cửa khẩu Pò Nhùng (Việt Nam) - Dầu Ái (Trung Quốc), nâng cấp cặp 
cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan (Trung Quốc).  

c) Hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Trong tháng, các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục đấu thầu dự án 
khởi công mới, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp, 
nhất là các dự án trọng điểm, dự án cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục 
tiêu quốc gia. Tiến độ thực hiện của một số dự án được đẩy nhanh nhằm đạt mục 
tiêu cơ bản hoàn thành thi công xây dựng trong quý III/2019 như: Đường đến 
Trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định; Bệnh viện đa khoa tỉnh 700 giường; 
dự án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hoá trường lớp học 
mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 đạt khoảng 85% khối lượng. Một số dự 
án trọng điểm khác có tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch như dự 
án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã 
Thái Bình, huyện Đình Lập đạt khoảng 70% khối lượng.  

Giá trị khối lượng thực hiện các nguồn vốn đầu tư công tháng 8 ước đạt 
232,0 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đạt 2.111,4 tỷ đồng, bằng 67,8% kế hoạch3, bằng 
101,7% so với cùng kỳ; kết quả giải ngân 8 tháng kế hoạch năm 2019 ước đạt 
1.594 tỷ đồng, đạt 57,8% kế hoạch4, bằng 86,2% so với cùng kỳ; kết quả giải 
ngân vốn năm 2018 kéo dài ước đạt 129,3 tỷ đồng, đạt 36,4% kế hoạch. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách đang thực hiện như: 
Dự án Khu trung chuyển hàng hóa đang thực hiện bàn giao một phần mặt bằng, 
Nhà đầu tư đang triển khai công tác rà phá bom mìn và xây dựng phương án kết 
nối với đường sắt, đường cao tốc. Dự án đầu tư xây dựng Đền thờ Chi Lăng, 
huyện Chi Lăng đã tổ chức thi công tiến độ đạt khoảng 25% khối lượng, dự án 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (dự án thành phần 1) đang tập trung thi 

                                           
3 Trong đó: Vốn Ngân sách tỉnh là 993,0 tỷ đồng, đạt 67,2% kế hoạch; Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 
442 tỷ đồng, đạt 65,5 % kế hoạch; Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 186,4 tỷ đồng, đạt 64,8% kế 
hoạch; Vốn ODA là 290 tỷ đồng, đạt 64,9% kế hoạch; Vốn TPCP 2018 kèo dài 200 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. 
4 Trong đó: Vốn Ngân sách tỉnh 889 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch; Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 405 tỷ 
đồng, đạt 61% kế hoạch; Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 150 tỷ đồng, đạt 87,3% kế hoạch; Vốn 
ODA 150 tỷ đồng, đạt 33,6% kế hoạch. 
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công hoàn thành, có thể thông xe trong tháng 9/2019. Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục 
đầu tư một số dự án: Dự án Cụm Công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và 
khu tái định cư Hợp Thành đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký kết 
hợp đồng; dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, dự án Khu đô thị 
phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu; dự án 
Khu đô thị mới Hữu Lũng đã phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư. 

d) Sản xuất công nghiệp 

Trong tháng 8, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn 
định và tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 
tăng 2,03% so với cùng kỳ năm 2018; tính chung 8 tháng đầu năm tăng 5,79% 
so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 5,55%; công nghiệp 
chế biến, chế tạo tăng 2,38%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,97%; cung cấp 
nước, xử lý nước thải giảm 0,3%. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu trong 8 tháng 
đầu năm đều đạt tiến độ kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, một số sản phẩm tăng 
khá: Điện sản xuất tăng 8,8%, điện thương phẩm tăng 7,7%, than sạch tăng 
11,4%, xi măng tăng 9,7%, đá các loại tăng 13,9%, gạch các loại tăng 7,7%, bột 
đá mài tăng 10,4%. 

đ) Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tháng 8 ước đạt 1.650 tỷ 
đồng, lũy kế hết tháng 8 đạt 13.670 tỷ đồng, đạt 67,5 % kế hoạch, tăng 10,7% so 
với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng tăng 3,14% so với cùng kỳ.  

Nguồn vốn huy động và dư nợ của các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tốt, 
đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế. Ước thực hiện đến 30/8/2019 tổng huy 
động vốn đạt 28.450 tỷ đồng, tăng 10,8% so với 31/12/2018; dư nợ tín dụng đạt 
29.350 tỷ đồng, tăng 4,4%, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định. Hoạt động vận tải 
cơ bản đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu và đi lại của Nhân dân; công tác kiểm 
tra kiểm soát phương tiện được tăng cường. Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp 
tục phát triển, các doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng mạng 
lưới phục vụ. Tổng lượng khách du lịch trong tháng 8/2019 đạt 138.900 lượt 
khách, trong đó khách quốc tế 11.400 lượt, khách nội địa 127.500 lượt, doanh 
thu ước đạt 60 tỷ đồng.  

e) Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư  

Số lượng doanh nghiệp từ đầu năm đến ngày 16/8/2019 đăng ký thành lập 
mới được 224 doanh nghiệp; với tổng số vốn đăng ký là 2.385 tỷ đồng (từ 
14/7/2019 đến 16/8/2019 thành lập mới 32 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng 
ký là 251 tỷ đồng); có 34 chi nhánh văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 151 doanh nghiệp; giải thể 71 
doanh nghiệp; 110 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và có 83 doanh 
nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa chính 
quyền tỉnh và doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019. Trong 8 tháng thành lập mới 
28 hợp tác xã, giải thể 07 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã lên 241 hợp tác xã, 
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với tổng vốn điều lệ là 312 tỷ đồng. Ban hành Đề án hỗ trợ, phát triển doanh 
nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. 

Công tác thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tiếp tục được quan 
tâm, các cấp chính quyền tạo điều kiện và hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư lập 
dự án theo quy định. Trong 8 tháng, quyết định chủ trương, cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho 13 dự án cấp mới (13 dự án vốn trong nước), tổng vốn đầu 
tư 356,6 tỷ đồng; quyết định chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
cho 25 dự án điều chỉnh (03 dự án có vốn nước ngoài và 22 dự án vốn trong 
nước), tổng vốn điều chỉnh tăng 765,3 tỷ đồng.  

g) Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước đạt 519,3 tỷ đồng, 
trong đó: Thu nội địa đạt 292,5 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 
226,8 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng ước thu 4.480,9 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán, tăng 
56% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa là 2.086,9 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán, 
tăng 44,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 2.370 tỷ đồng, đạt 84,6% dự 
toán, tăng 66,5%; các khoản huy động đóng góp 24 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 
địa phương tháng 8 ước đạt 876,4 tỷ đồng, trong đó chi cân đối 721,4 tỷ đồng, 
chi các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác 155 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng 
ước chi 6.130,7 tỷ đồng, đạt 58% dự toán, tăng 7,6%, trong đó chi cân đối 
5.194,8 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán, tăng 8,5%; chi các chương trình mục tiêu 
quốc gia và nhiệm vụ khác 935,9 tỷ đồng, đạt 46,8% dự toán, tăng 2,8%. 

 2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020. Tiếp tục rà soát 
mạng lưới các trường, điểm trường, thực hiện kế hoạch sáp nhập các trường năm 
2019. Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án xây dựng, cải 
tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông 
trên địa bàn tỉnh năm 2019; Đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở 
vật chất riêng; Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp 
học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ 
theo kế hoạch đề ra. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh 02/9. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức các 
hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 
04/11/2019). Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 
19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. 
Xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ hát then, đàn tính tỉnh 
Lạng Sơn năm 2019. Tổ chức giải vô địch và giải trẻ bóng bàn tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019; tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi năm 2019; tiếp tục tuyển 
chọn và huấn luyện vận động viên, đào tạo vận động viên năng khiếu, huấn 
luyện các đội tuyển tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt, các đơn 
vị khám chữa bệnh luôn chủ động khám chữa bệnh, thường trực cấp cứu; chủ 
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động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, không xảy ra dịch bệnh 
nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm. Tư vấn việc làm, học nghề, chính sách pháp 
luật lao động cho 1.571 người, trong đó có 188 người đăng ký tìm việc làm, 240 
người được giới thiệu việc làm, 154 người nhận được việc làm; tổ chức 04 phiên 
giao dịch việc làm tại Trung tâm, tổ chức 06 phiên giao dịch việc làm lưu động 
tại các huyện Lộc Bình, Văn Lãng, Chi Lăng có 956 lao động tham gia; 48 
doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp. Tiếp nhận, hướng dẫn 
và tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm cho 501 người 
nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, 430 người có quyết định hưởng trợ cấp 
bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng với tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp là 4,69 
tỷ đồng.  

3. Tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ 

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Quỹ phát triển 
đất tỉnh Lạng Sơn. Đang đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể cho các dự án 
và xây dựng bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2024. Triển khai công 
tác đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai đối với các thửa đất 
chưa được đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
và tài sản khác gắn liền với đất; trong tháng đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 
nhận lần đầu đối với tổ chức được 05 thửa đất, diện tích 10,82 ha; đối với hộ gia 
đình, cá nhân được 390 thửa đất, diện tích 214,86 ha. Cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 14 giấy chứng nhận, lũy kế 8 tháng cấp 
cho tổ chức được 140 giấy, đạt 93,3% kế hoạch; cấp cho hộ gia đình, cá nhân 
được 1.300 giấy chứng nhận, lũy kế 8 tháng cấp được 10.081 giấy, đạt 207,9% 
kế hoạch; trong tháng trao được 1.747 giấy cho người sử dụng đất. Tổng số giấy 
chứng nhận còn tồn đến thời điểm hết tháng 8 là 6.530 giấy, trong đó có 2.977 
giấy chứng nhận tại huyện Tràng Định và Văn Lãng do người dân chưa thực hiện 
nghĩa vụ tài chính. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các mỏ đất và khai thác đất san 
lấp; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.  

Công tác hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 
vào sản xuất và đời sống được quan tâm. Quản lý và theo dõi 44 đề tài dự án, 
trong đó: 01 đề tài thuộc Chương trình nông thôn miền núi; 20 đề tài thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 11 đề tài lĩnh vực xã hội - nhân văn; 
04 đề tài lĩnh vực y dược; 08 đề tài lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ. Tiếp tục quản 
lý tốt các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ và an 
toàn bức xạ, quản lý sở hữu trí tuệ,…   

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 
chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 

Trong tháng, toàn tỉnh đã thực hiện và kết thúc 68/102 cuộc thanh tra, 
kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 3.623,2 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 
3.112 triệu đồng; đã thu hồi số tiền 3.229,2 triệu đồng (gồm cả kỳ trước chuyển 
sang); yêu cầu thu về quỹ, trả lại cá nhân 511,1 triệu đồng, các tổ chức thanh tra 
chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đối với 203 tổ 
chức, cá nhân với số tiền nộp ngân sách nhà nước là 1.073,7 triệu đồng. Các cơ 
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quan hành chính đã tiếp 242 lượt công dân; tiếp nhận 45 đơn thư khiếu nại, tố 
cáo; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng 
cơ quan hành chính trong tỉnh là 31 đơn (có 22 đơn tồn từ kỳ trước), đã giải 
quyết được 09 đơn. Tiếp tục triển khai và thực hiện 02/06 cuộc thanh tra việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra 
đã kiến nghị thu hồi số tiền 22,5 triệu đồng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 
08 trường hợp, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp 
phòng chống tham nhũng theo quy định.  

Lũy kế 08 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đã triển khai thực hiện và kết 
thúc 209/260 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 9.231,3 triệu đồng, 
kiến nghị thu hồi 6.722,7 triệu đồng, đã thu được 6.278,1 triệu đồng; yêu cầu thu 
về quỹ, trả lại cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 2.508,5 
triệu đồng; các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính đối 
với 688 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt 2.054,3 triệu đồng. Các cơ quan 
hành chính trong tỉnh đã tiếp 1.517 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh, việc tiếp công dân đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo 
quy định; đã tiếp nhận 285 đơn khiếu nại, tố cáo, qua phân loại, xử lý có 116 
đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành 
chính các cấp (95 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo); kết quả đã giải quyết được 
94/116 đơn, đạt 81,03%; tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn 
đọng kéo dài theo kế hoạch của UBND tỉnh. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công 
tác đối với 58 trường hợp thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; triển khai và 
kết thúc 09/13 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
phòng chống tham nhũng, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 346,1 triệu đồng và 
đã thu hồi số tiền 323,6 triệu đồng.  

Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả, hàng cấm được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong 8 tháng đầu 
năm 2019, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 4.055 vụ buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả, hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 3.091 vụ; tổng số 
tiền xử lý vi phạm hành chính 74,6 tỷ đồng; đã khởi tố 237 vụ, 320 đối tượng. 

5. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, chủ 
quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa 
phương, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ huấn luyện lực 
lượng dân quân tự vệ năm 2019 theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị 
diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019 đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra5. 
Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 
                                           
5 Trong tháng xảy ra 05 vụ phạm pháp hình sự (giảm 13 vụ so với tháng trước), làm chết 1 người, thiệt hại tài 
sản khoảng 117 triệu đồng; đã điều tra truy xét, làm rõ 18 vụ, 23 đối tượng (14 vụ, 16 đối tượng xảy ra từ trước), 
thu hồi tài sản trị giá 660 triệu đồng (tỷ lệ khám phá án đạt 80%, trọng án đạt 100%); triệt phá 02 ổ nhóm tội 
phạm, bắt 06 đối tượng; vận động ra đầu thú 09 đối tượng truy nã; đưa 02 đối tượng vào trường giáo dưỡng. Đối 
với đấu tranh chống tội phạm xã hội: Phát hiện, bắt 12 vụ, 66 đối tượng đánh bạc (tăng 06 vụ so với tháng 
trước), thu giữ 148 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan; khởi tố 07 vụ, 45 bị can, xử lý hành chính 05 vụ, 21 
đối tượng. Bắt 14 vụ buôn bán ma túy, 24 đối tượng (giảm 41 vụ so với tháng trước), thu giữ 1.057,3 gam heroin  
và 1.899 gam ma túy tổng hợp.  
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người, 04 người bị thương; tính chung trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh 
xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 16 người6. 

Hoạt động đối ngoại được quan tâm, tiếp tục tăng cường quan hệ hữu 
nghị, hợp tác với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; củng cố, 
mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với đối tác các nước truyền thống, các tổ 
chức quốc tế để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác 
ngoại giao kinh tế, hoạt động đối ngoại nhân dân, văn hóa đối ngoại và thông tin 
đối ngoại, công tác quản lý biên giới, lãnh thổ.  

6. Công tác cải cách hành chính 

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ 
quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành 
chính. Xây dựng, trình HĐND tỉnh dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã; thực hiện rà soát, dự kiến sắp xếp các cơ quan chuyên môn 
cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay toàn tỉnh đã triển khai 500 dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 315 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tổng số hồ sơ tiếp nhận tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công lũy kế 23/8/2019 là 10.164 hồ sơ, đã giải 
quyết 9.624 hồ sơ, trong đó trước hạn 2.466 hồ sơ (chiếm 26%), đúng hạn 7.068 
hồ sơ (chiếm 73%), trễ hạn 90 hồ sơ (chiếm 1%); còn 540 hồ sơ chưa giải quyết, 
trong đó có 11 hồ sơ quá thời hạn giải quyết.  

III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN 

1. Dịch tả lợn Châu Phi tuy đã từng bước được khống chế nhưng số xã, 
thôn, hộ gia đình có lợn bị mắc bệnh và số lượng lợn bị mắc bệnh vẫn tiếp tục 
phát sinh thêm, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và đời sống của nhân dân. 
Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm, nhất là tại 12 xã phấn đấu 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 còn nhiều tiêu chí chưa đạt.  

2. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn do phía nước bạn siết chặt 
quản lý nguồn gốc, chất lượng hàng hoá nhập khẩu. Công nghiệp có tăng trưởng 
nhưng chưa có nhiều sản phẩm mới, khó khăn về mặt bằng sản xuất, chưa tạo 
được bứt phá về tăng trưởng của ngành công nghiệp. Công tác thu hút đầu tư 
xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn và hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ còn 
nhiều khó khăn. 

3. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án vẫn chậm, ảnh 
hưởng đến tiến độ thi công. Tổ chức đấu giá đất còn để xảy ra sai sót. Công tác 
quản lý đất đai ở cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, một số vụ việc có dấu hiệu 
phạm pháp hình sự đã chuyển cơ quan Công an để điều tra, làm rõ. Việc thực 
hiện các kiến nghị, kết luận của thanh tra, kiểm toán còn chậm, một số cơ quan 
thiếu chủ động trong việc khắc phục.  

4. Công tác phối hợp giải quyết một số công việc giữa các sở, ngành với 
UBND cấp huyện hiệu quả chưa cao; việc tham gia ý kiến thẩm định, góp ý của 

                                           
6 so với cùng kỳ năm 2018 giảm 02 vụ (-5,6%), tăng 01 người chết (+2,9%), giảm 06 người bị thương (-27,2%). 
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một số cơ quan, đơn vị đối với các nội dung liên quan chất lượng còn hạn chế, 
trách nhiệm của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa cao. 

5. Một số nhiệm vụ cấp bách của lĩnh vực giáo dục và đào tạo được 
UBND tỉnh quyết tâm chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các đề án nhưng vẫn chậm hoàn 
thành; công tác bảo đảm an toàn giao thông phức tạp, kết quả kéo giảm tai nạn 
giao thông chưa vững chắc.  

 IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019 

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình kinh 
tế trọng tâm, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2019; tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và 
doanh nghiệp; hoàn thiện (lần 2) kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư 
công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tăng cường tinh thần trách 
nhiệm, chủ động, sáng tạo của các sở, ban, ngành trong tham mưu, đề xuất, kịp 
thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tập 
trung thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến 
đầu tư năm 2019. Triển khai lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 
2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. 

2. Chỉ đạo tiếp tục sản xuất vụ mùa, chuẩn bị sản xuất vụ Đông - Xuân 
2019 - 2020; tiếp tục có các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, xây dựng 
kế hoạch tái đàn tại các địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ 
trồng rừng, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; chủ động phòng chống 
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động các biện pháp phòng chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, 
đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương 
mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương; tích cực triển khai các 
mô hình phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất có sự liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện.  

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí tại 12 xã 
điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019 và 5 xã điểm đặc biệt khó khăn, các xã 
đã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với các xã thực hiện các tiêu chí còn 
chậm hoặc có nhiều khó khăn vướng mắc; đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thi 
công các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiếp tục rà soát các khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị tốt việc lập kế hoạch các xã đạt chuẩn nông 
thôn mới trong năm 2020. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 10 năm 
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; triển khai 
Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi 
cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ. Tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
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giả. Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Đề 
án điều chỉnh phạm vi, quy mô Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. 

4. Tập trung công tác nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân 
kế hoạch vốn năm 2019; đối với các công trình giải ngân chậm hoặc không có 
khả năng giải ngân hết, tổ chức điều hòa, điều chỉnh sang những dự án có khối 
lượng thực hiện lớn, còn thiếu vốn giải ngân. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo, giải 
quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự 
án, nhất là các dự án phải hoàn thành đưa vào sử dụng chậm nhất trong tháng 
9/2019 như: Bệnh viện đa khoa tỉnh 700 giường (giai đoạn 1), Đường đến trung 
tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa 
trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 - 2020, dự án sửa chữa, cải 
tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học thuộc các Đề án giáo dục đã được 
phân bổ vốn..; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án 
Đường giao thông Khu phi thuế quan giai đoạn 1; Đường đến trung tâm các xã 
Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); 
các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Tập trung giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc về vốn tín dụng của dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 
Sơn, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai dự án thành phần II; triển khai quyết liệt 
công tác giải phóng mặt bằng các dự án BT đã được ký kết hợp đồng: Cụm công 
nghiệp Hợp thành 1, Hợp thành 2; Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình 
Chiểu; tiếp tục đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư dự án Khu trung chuyển hàng 
hóa, các khu đô thị mới... 

5. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI), các giải pháp thực hiện Nghị 
quyết số 20/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Chỉ 
thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập 
trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và 
cả năm 2019. Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, 
đẩy mạnh triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. 

6. Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Kiểm 
soát chặt chẽ công tác chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng mục đích, đối 
tượng, hiệu quả, tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu 
tái định cư phường Tam Thanh và Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố và 
một số khu đất khác đủ điều kiện.  

7. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản 
gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là cấp huyện, xã. 
Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn; 
giải quyết hiệu quả việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các 
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công ty lâm nghiệp. Tăng cường quản lý, thanh tra xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại đô thị và các cơ sở sản xuất 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục quản lý, theo dõi, đôn đốc thực 
hiện các đề tài, dự án khoa học và các nhiệm vụ khoa học - công nghệ khác.  

8. Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 ở các cấp học; tiếp tục rà 
soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ dạy và học; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và 
cán bộ quản lý giáo dục; duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo 
dục các cấp học; tiếp tục kiểm tra, công nhận mới trường học đạt chuẩn quốc gia 
khi đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y 
tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp tết Trung 
Thu. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là 
dịch bệnh sốt xuất huyết. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng thuốc và giá 
thuốc, giá dịch vụ y tế; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế 
biến, kinh doanh thực phẩm. Khẩn trương hoàn thành các công việc để đưa 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 700 giường vào sử dụng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ 
niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Tiếp tục chuẩn bị 
các công việc cho kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Triển 
khai đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, hỗ 
trợ các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai các chính sách 
hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm.  

9. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung, 
điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Triển khai Đề án 
bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa 
bàn tỉnh. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, các 
hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, các hoạt động buôn bán, vận chuyển 
trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch 
UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ 
chức đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông, thực hiện tổng kiểm tra đối với 
ô tô chở khách, container và mô tô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng 
cường thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động giao lưu, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc; thúc đẩy, mở rộng và 
nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các 
đối tác tiềm năng khác, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước 
ngoài tại Việt Nam. 

10. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 
nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công 
việc. Tiếp tục thực hiện các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên 
chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, các đơn vị hành chính cấp 
xã; sáp nhập các thôn, khối phố. Chuẩn bị công tác tuyển dụng công chức, viên 
chức năm 2019 đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch; nghiên cứu, xây 



 12

dựng phương án sáp nhập 3 trung tâm: Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Thông tin Xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương thành đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; 
thực hiện chuyển đổi Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eOffice sang Hệ 
thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice phiên bản 4.0 tại các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và thời gian quy 
định. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 
tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị. Thực 
hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Đẩy mạnh Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm 
ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ làm đường 
giao thông nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Quốc phòng; 
- 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 (NNK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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