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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

 5 năm 2021 - 2025 huyện Tràng Định 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tràng Định tại Tờ trình số    

38/TTr-UBND ngày 16/4/2021 về việc trình phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Tràng Định.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau: 

          1. Mục tiêu tổng quát 

 Phấn đấu đến năm 2025 huyện Tràng Định trở thành huyện có trình độ 

phát triển ở mức khá của tỉnh, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, toàn diện 

và bền vững hơn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trên cơ sở khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của 

huyện để phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du 

lịch; phát triển nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu 

tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị; tạo sự 

chuyển biến trong sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí; nâng cao chất lượng 

khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phát triển du lịch gắn với 

bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao 

đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh; đảm 

bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xây 

dựng biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

(1) Lượng khách du lịch đến năm 2025 ước đạt 200 nghìn người, doanh 

thu du lịch đến năm 2025 đạt 112,5 tỷ đồng. 

(2) Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 11,8%/năm. 
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(3) Thu nội địa tăng bình quân 8%/năm. 

(4) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đến năm 

2025 đạt 60%. 

(5) Đến năm 2025 số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 12 xã, số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao là 5 xã, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung 

của cả giai đoạn đạt 14 - 16 tiêu chí. 

(6) Số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đến năm 2025 là 27 trường. 

(7) Tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2025 là 61,3%. 

Tỷ lệ xã có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2025 là 54%. 

(8) Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2025 là 22 xã. Số 

bác sỹ/vạn dân đến năm 2025 đạt 8 bác sỹ. 

(9) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98%. 

(10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 55%. 

(11) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm là 3%. 

(12) Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí đạt 5% trở lên. Giảm 

phạm pháp hình sự hằng năm từ 5% trở lên.  

(13) Trồng rừng mới hằng năm đạt 1.200 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 

2025 đạt 66,1%. Trồng cây ăn quả hằng năm 100 ha, trồng cây dưới tán rừng 

hằng năm 150 ha. 

(14) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 97,5%. 

(15) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đến năm 2025 đạt 

100%. Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đến năm 2025 đạt 100%. 

3. Có báo cáo thuyết minh tổng hợp và biểu chi tiết kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, UBND huyện Tràng Định triển 

khai lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, xây dựng chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội, xác định các dự án trọng điểm, giải pháp phù hợp 

nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND huyện Tràng Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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