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QUYẾT ĐỊNH  

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

 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập 
 

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 Đình Lập tại Tờ trình số 

28/TTr-UBND ngày 18/3/2021 về việc trình phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu xây dựng huyện Đình Lập đạt huyện nông thôn mới; huy động 

mọi nguồn lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế phải hài 

hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, 

trọng tâm là hạ tầng giao thông; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

- Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm. 

- Đến năm 2025, lượng khách du lịch đạt 200 nghìn người; doanh thu du 

lịch đạt 02 tỷ đồng. 

 - Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 10% trở lên/năm.  

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 8,7%/năm. 



 

 - Diện tích rừng trồng: 1.000 ha/năm. 

 - Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông: 

+ Tỷ lệ cứng hóa đường đến trung tâm xã: 100%. 

 + Tỷ lệ thôn được cứng hóa đường giao thông đến trung tâm thôn: 100%. 

 - Sản lượng nhựa thông: 17.000 tấn/năm. 

- Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng: 46.000 m3/năm. 

 - Sản lượng chè búp tươi: 1.500 tấn/năm. 

- Số trường đạt chuẩn quốc gia: 04 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn 

quốc gia lên 15 trường. 

 - Về Y tế: 

+ Duy trì số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã: 12 xã, thị trấn. 

+ Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%. 

 - Chương trình xây dựng nông thôn mới:  

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới: 04 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông 

thôn mới lên 10 xã. 

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 03 xã. 

+ Xã nông thôn kiểu mẫu: 01 xã. 

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 4,5%/năm. 

 - Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%. 

 - Đến năm 2025, tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn 100%. 

- Giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí, giảm phạm pháp hình 

sự hằng năm từ 5% trở lên. 

 - Đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt trên 99,8%. 

 - Tỷ lệ che phủ rừng đạt 78%. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,8%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý: 97%; tỷ lệ chất thải y 

tế được xử lý: 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 Đình Lập 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 Đình Lập 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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