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Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày         tháng 01 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 

tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021- 2025   

 

Ngày 26/01/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 

Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021- 2025. Dự họp có đại diện 

lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, 

Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: 

Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình. 

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

báo cáo, ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Đánh giá cao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn và cơ quan liên quan đã chủ động và có nhiều cố gắng, nỗ lực trong xây 

dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục tập 

trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh giai đoạn 2021- 2025.   

2. Thống nhất về hình thức, tên gọi dự thảo là Kế hoạch của UBND tỉnh 

thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo 

động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021- 2025. 

Về bố cục gồm 4 phần: (1) mục đích yêu cầu; (2) mục tiêu; (3) nhiệm vụ, 

giải pháp; (4) tổ chức thực hiện. 

3. Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đủ điều kiện trình Phiên họp UBND 

tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 

theo hướng sau: 

a) Phần mục đích, yêu cầu: biên tập rõ hơn trong đó tách biệt giữa mục 

đích và yêu cầu, nội dung không bị trùng lặp, chồng lẫn. 

b) Phần mục tiêu: 

- Mục tiêu tổng quát cần thể hiện được rõ quan điểm của tỉnh trong phát 

triển kinh tế cửa khẩu trong 5 năm tới, trong đó lấy hiệu quả kinh tế - xã hội, 
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phát triển bền vững, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng 

làm mục tiêu cao nhất; rà soát bỏ một số nội dung không phải là mục tiêu tổng 

quát như: điều chỉnh Quy hoạch các khu chức năng và các khu vực cửa khẩu; 

duy trì cơ chế trao đổi thông tin, tiếp xúc; giải quyết các vấn đề phát sinh,….; 

trình bày lại mục tiêu tổng quát gồm các nội dung như: tập trung phát triển 

nhanh kinh tế cửa khẩu; tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông và các 

khu chức năng; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; phát triển cách dịch vụ gắn với 

kinh tế cửa khẩu,... 

- Mục tiêu tiêu cụ thể cần rà soát, bổ sung thêm một số mục tiêu ngoài 

các mục tiêu đã xác định tại Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh như: mục tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, mục tiêu về 

hạ tầng giao thông; mục tiêu về thu hút du lịch gắn với kinh tế cửa khẩu; mục 

tiêu về hạ tầng dịch vụ,… 

c) Phần nhiệm vụ, giải pháp: 

 - Rà soát, biên tập lại toàn bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phù hợp với 

kế hoạch giai đoạn, mang tính tổng thể, tránh trình bày quá chi tiết như kế hoạch 

năm; sắp xếp hợp lý các nhiệm vụ, giải pháp về quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, phát triển khác khu chức năng, phát triển các loại hình dịch vụ gắn với 

kinh tế cửa khẩu, công tác đối ngoại, cơ chế chính sách. 

- Nhiệm vụ, giải pháp về quy hoạch cần đảm bảo phù hợp với chủ trương 

phát triển kinh tế chung của cả nước, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa 

phương phía đối diện của Quảng Tây - Trung Quốc, đồng thời phải gắn với chủ 

trương của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng 

- Lạng Sơn là một trong 08 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư 

phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 

1804/TTg-CN ngày 18/12/2020 và gắn với Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 90/TTg-CN ngày 22/01/2021. 

- Nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách cần căn cứ vào những tồn tại, 

hạn chế, yếu kém sau 10 năm thành lập Khu kinh tế cửa khẩu như huy động 

nguồn lực, cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh, đào tạo 

nguồn nhân lực,… để đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp, đảm bảo có 

tính khả thi. 

- Rà soát, bổ sung các mốc thời gian, lộ trình, cơ quan chủ trì, cơ quan phối 

hợp cụ thể trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp (có thể biên tập thành biểu cụ 

thể trong đó phân biệt rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, 

thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ, giải pháp). 

d) Phân công trách nhiệm các cơ quan: cần tập trung vào nhiệm vụ, nội 

dung cụ thể cho các cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, các cơ quan phối hợp và xác 

định thời hạn hoàn thành để các chủ thể chủ động tổ chức thực hiện.  
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4. Các sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, 

nhất là nội dung liên quan đến lĩnh vực, địa bàn phụ trách, gửi ý kiến tham gia 

cụ thể đối với dự thảo Kế hoạch về Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn trước ngày 05/02/2021 để tổng hợp, bổ sung hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. 

5. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp thu đầy đủ ý kiến 

tham gia hợp lý, rà soát tổng thể nội dung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trong 

tháng 02/2021 để trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 3/2021./.  

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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