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Tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017  

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng  

xã hội chủ nghĩa năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 7475/BKHĐT-QLKTTW ngày 19/10/2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 

99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo các kết quả đạt được trong năm 2022 

như sau:  

I. Tác động của việc triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết số 

99/NQ-CP của Chính phủ đến mức độ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa 

Trong những năm gần đây, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 

99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

hệ thống cơ chế chính sách định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, các thể 

chế, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai hoàn 

thiện trên các lĩnh vực: thể chế sở hữu, phát triển thành phần kinh tế, các loại 

hình doanh nghiệp; thể chế phát triển thị trường và các loại thị trường; thể chế 

tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng 

xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

thể chế đẩy mạnh, nâng cao hội nhập kinh tế quốc tế. Các thể chế mới ban hành 

đã được hoàn thiện hơn, mang tính đồng bộ, thống nhất cao, phù hợp với thông 

lệ quốc tế đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tình hình 

kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn nói riêng, một số luật đã được sửa đổi và ban 

hành: Bộ luật Lao động; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy 

định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu 

tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 
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theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Cạnh tranh;… Tuy nhiên, bên cạnh việc hoàn 

thiện các thể chế, pháp luật để khắc phục những tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp 

với thực tiễn thì vẫn còn một số quy định pháp luật còn có sự chồng chéo, không 

thống nhất, nhiều văn bản ban hành chưa kịp thời hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều 

lần, nên khó khăn trong quá trình áp dụng, triển khai thực hiện trong thực tiễn; 

nếu chủ động vận dụng để đáp ứng yêu cầu công việc, nhất là để đảm bảo tính 

kịp thời, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển..., dễ dẫn đến việc 

chưa đảm bảo theo các quy định (các văn bản phát luật về tài nguyên, môi 

trường, đầu tư, đấu thầu,...). 

Song song với việc thực hiện, áp dụng đầy đủ, nghiêm túc các thể chế, 

pháp luật cơ chế chính sách của Trung ương, để phát triển toàn diện kinh tế - xã 

hội tỉnh Lạng Sơn với các đặc thù riêng, trong năm 2022, UBND tỉnh đã hoàn 

thành xây dựng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành 05 Nghị quyết, 06 Chỉ thị để triển khai nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh 

vực1; đã kịp thời tham mưu trình HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ban hành 20 Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành 29 Quyết định về các cơ chế, 

chính sách làm cơ sở pháp lý cho triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội, an 

ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các Nghị quyết ngay sau 

khi được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch của 

Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng 

ban. Ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 

tỉnh Lạng Sơn 5 năm (2021 - 2025) cho cấp huyện. 

II. Tác động của việc triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năm 2022 đến phát triển kinh tế 

- xã hội địa phương  

1. Phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp 

Ngay từ đầu năm 2022, để triển khai kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các thể 

chế, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phát triển các thành 

phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 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 2022 trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, 

năm 2022 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn cho  các doanh nghiệp, hợp tác xã 

do ảnh hưởng liên tiếp của của dịch COVID-19 kéo dài từ năm 2020 sang năm 

2022; giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí logistics tăng cao 

làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh; việc tiếp cận tín dụng, huy động vốn phục 

vụ sản xuất kinh doanh khó khăn; thiếu hụt lao động cục bộ,... Để tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các 

giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đề ra các giải pháp nâng cao 

                                                 
1 Trong đó: 02 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 03 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 04 Chỉ 

thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/S%e1%ba%a3n-xu%e1%ba%a5t-kinh-doanh.vnp
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chỉ số PCI, DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tổ chức triển khai quyết liệt, có 

hiệu quả Chương trình hành động số 59-CTr/TU ngày 12/9/2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở 

thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa; các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tổ chức các 

Hội nghị, đối thoại, gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh, từng huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tổ chức tập huấn nâng cao 

nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp.  

Với các chỉ đạo sát sao, bám sát tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp cùng với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

doanh nghiệp, tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ, các quy định của Luật Doanh 

nghiệp 2020 thông thoáng hơn đã thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tính đến 

ngày 31/10/2022, trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thành lập mới 400 doanh nghiệp, 

đạt 80% kế hoạch, tương đương cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký 4.397 tỷ đồng, 

tăng 27%2; ước cả năm thành lập mới 490 doanh nghiệp, đạt 98%, tăng 1,66%. 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, các tổ hợp tác theo cơ chế thị 

trường, phù hợp với các quy định. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản 

về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã; tạo mọi điều kiện cho các hợp tác xã có thể tiếp cận các chính sách ưu đãi hỗ 

trợ từ nguồn ngân sách của Trung ương và của tỉnh. Tính đến ngày 31/10/2022, 

đã đăng ký thành lập 60 hợp tác xã, 13 HTX giải thể. Lũy kế toàn tỉnh có 3.710 

doanh nghiệp3 với số vốn đăng ký 37.560 tỷ đồng và có 450 hợp tác xã, 02 liên 

hiệp hợp tác xã.  

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được triển khai. Đã hoàn thành tham 

mưu, trình HĐND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách đầu tư trên địa bàn 

tỉnh; ban hành hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính 

sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tính đến tháng 10/2022, đã thẩm 

định hồ sơ đề xuất dự án mới và dự án điều chỉnh là 205 hồ sơ, trong đó có 30 

hồ sơ được chuyển tiếp từ năm 2021. Tuy nhiên, công tác thẩm định, chấp thuận 

dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn, do đó, số lượng dự án đầu tư được chấp thuận 

chủ trương/cấp giấy chứng nhận đầu tư giảm so với cùng kỳ, ước cả năm chấp 

thuận chủ trương 19 dự án, giảm 12 dự án, tổng vốn đăng ký 3.015 tỷ đồng, dự 

kiến giảm 1.722 tỷ đồng; điều chỉnh 26 dự án, tổng vốn tăng 905,15 tỷ đồng, 

                                                 
2Có 55 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; có 170 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 13%; 

257 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 22%; 106 doanh nghiệp đang chờ giải thể và 165 doanh 

nghiệp đã hoàn thành giải thể.  
3Trong đó có khoảng 15% doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh và doanh nghiệp đang chờ giải thể.    
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thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động 15 dự án. Các nhà đầu tư, nhà thầu và các 

đơn vị liên quan đã nỗ lực chuẩn bị các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển 

khai các dự án, phối hợp các cơ quan nhà nước đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng.   

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động 

số 61-CTr/TU ngày 12/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 

nghiệp nhà nước. Hoàn thành việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ vốn theo phê duyệt của Thủ tướng 

Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, đúng quy định 

của pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 05 doanh 

nghiệp có vốn nhà nước4. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế 

hoạch cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, 

kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước.  

2. Phát triển thị trường và các loại thị trường 

Triển khai các cơ chế, chính sách, tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư 

phát triển hạ tầng thương mại, đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động các ngành dịch vụ có thế mạnh, trọng tâm là các dịch vụ thương 

mại, logistics, nâng cấp, tái chế hàng xuất khẩu, trung chuyển hàng hoá, vận tải, 

kho bãi... Tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công 

trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đẩy 

nhanh tiến độ các dự án đầu tư công5; đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện 

các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất 1, 

Khu phi thuế quan và một số dự án khác. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch Phân khu 

Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện 

Tràng Định, tỷ lệ 1/2000. Tổ chức triển khai xây dựng phương án phạm vi, ranh 

giới, quy mô điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030. Thực hiện đánh giá kết quả 01 năm 

thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi 

Ma, huyện Lộc Bình theo Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 23/9/2021 của Chính 

phủ. Hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn do phía 

Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách "Zero COVID", liên tục thắt chặt các 

biện pháp phòng, chống dịch, nhất là khu vực biên giới và các cửa khẩu. UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tích cực tháo gỡ khó khăn, 

thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc để phối hợp giải 

quyết, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm cho hoạt động xuất 

                                                 
4Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết; Doanh nghiệp có phần vốn nhà nước (36% vốn 

điều lệ) gồm 03 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chợ, Công ty cổ phần Cấp thoát nước, Công ty cổ phần Quản lý 

và Xây dựng giao thông. 
5Các dự án: Đường Bản Giểng (nối từ đường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa); Đường giao thông Khu công 

nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1); Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm 

soát Khả Phong (Trung Quốc). 
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nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu tập trung tại cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh, một 

phần rất ít phát sinh tại cửa khẩu chính Chi Ma. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

qua địa bàn năm 2022 giảm mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 3.010 triệu USD, đạt 

54,73% kế hoạch, giảm 29,51%, trong đó, xuất khẩu 810 triệu USD, đạt 37,85% 

kế hoạch, giảm 40,88%; nhập khẩu 2.200 triệu USD, đạt 65,48% kế hoạch, giảm 

24,14%. Xuất khẩu hàng hóa địa phương hoàn thành kế hoạch, ước đạt 142 triệu 

USD, tăng 9,23%. 

Hạ tầng thương mại tiếp tục được đầu tư, mở rộng; mạng lưới chợ nông 

thôn, chợ thị trấn, thị tứ, hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối 

trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân6. Tổ 

chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất hàng 

xuất khẩu của tỉnh, các hội chợ thương mại; tiếp tục xây dựng và phát triển 

thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá hàng hóa, dịch vụ, đặc 

biệt là các sản phẩm chất lượng, sản phẩm mới. Mặc dù ảnh hưởng của dịch 

bệnh COVID-19 đầu năm 2022, thương mại nội địa vẫn được duy trì ổn định, 

không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các mặt hàng 

thiết yếu được bảo đảm cung ứng đầy đủ. Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế 

Việt - Trung (Lạng Sơn 2022). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 

22.443,85 tỷ đồng, đạt 99,09% kế hoạch, tăng 15,39% so với cùng kỳ. Tổng 

nguồn vốn huy động tại các ngân hàng ước đến 31/12/2022 đạt 35.619 tỷ đồng, 

tăng 6,5% so với 31/12/2021; dư nợ tín dụng 39.828 tỷ đồng, tăng 6,1%. 

Các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được 

triển khai hiệu quả.Tiếp tục theo dõi, kiểm tra giám sát việc duy trì hoạt động 

của 10 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt, hỗ trợ năm 

2020, 2021; hoàn thành triển khai hỗ trợ 05 chuỗi giá trị mới; cấp 04 giấy xác 

nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Công tác cấp mã số vùng trồng được 

đẩy mạnh thực hiện, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông nghiệp 

của tỉnh7. Các sản phẩm OCOP có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô, chất 

lượng, quy trình sản xuất, chế biến cũng như mẫu mã bao bì, truy xuất nguồn 

gốc, đã công nhận mới 34 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm được chứng nhận 

OCOP lên 94 sản phẩm. Tích cực tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến 

thương mại nhằm giới thiệu, quảng bá các loại sản phẩm nông, lâm sản đặc 

trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn. 

Nhờ việc triển khai đồng bộ các chính sách, cơ chế và các biện pháp kích 

cầu du lịch, tổng lượng khách du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt khoảng 

                                                 
6Toàn tỉnh hiện có 83 chợ, trong đó có 62 chợ nông thôn; 29/83 chợ đã chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp 

quản lý;03 siêu thị hạng 3 (siêu thị Thành Đô, siêu thị Đồng Tiến, siêu thị Vinmart Lạng Sơn); 03 trung tâm 

thương mại (TTTM Đồng Đăng, TTTM Vincom Plaza Lạng Sơn, TTTM Phú Lộc). Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 

mạng lưới cửa hàng, đại lý bán lẻ khá phát triển với gần 20.000 điểm, cơ sở kinh doanh đã đáp ứng tốt nhu cầu 

mua sắm hàng hóa của dân cư. 
7Cấp mới 57 mã số, 282,479 ha (Ớt 36 mã, diện tích 218,519 ha, thạch đen 21 mã diện tích 63,96 ha), nâng tổng 

số mã vùng trồng được cấp trên địa bàn toàn tỉnh lên 181 mã, với diện tích 922,304 ha. 
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3,5 triệu lượt khách, đạt 101,16% kế hoạch, tăng 115,66%8; doanh thu du lịch 

ước đạt 2.100 tỷ đồng, đạt 80,77% kế hoạch9, tăng 171,67%. Đã tổ chức khởi 

công và triển khai dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; khởi 

động lại dự án Dự án đầu tư Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn với 

nhiều hoạt động đặc sắc thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư tiềm năng, trong 

đó nổi bật là tổ chức thành công Lễ hội Kỳ Hoa tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Triển 

khai thực hiện các nội dung hoạt động của Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng 

Sơn, tiếp tục chuẩn bị các nội dung liên quan đến xây dựng hồ sơ đề nghị 

UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu.  

Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học và 

công nghệ; các biện pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tuyên 

truyền các cơ chế, chính sách, chương trình khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp 

đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ để nâng cao năng 

lực canh tranh trong quá trình hội nhập, hình thành thị trường khoa học công 

nghệ, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được triển khai hiệu 

quả. Quản lý, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ triển khai 50 đề tài, dự án cấp 

tỉnh;phối hợp với các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý triển khai 

04 đề tài, dự án10. Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao 

công nghệ được nghiệm thu đều được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần quan 

trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện 25 mô hình ứng dụng 

kết quả nghiên cứu vào sản xuất trên địa bàn các huyện Văn Quan, Bình Gia, 

Hữu Lũng. Qua việc triển khai thực hiện các mô hình đã từng bước được đẩy 

mạnh, kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu ứng dụng, nhân rộng vào sản suất, 

đời sống góp phần làm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất lạc hậu của người 

dân, nhiều tiến bộ mới đã đi vào cuộc sống. 

Thị trường đất đai tiếp tục được triển khai và hoàn thiện. Phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố. Hoàn thành rà soát và 

trình HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết về đất đai: Nghị quyết danh mục các 

dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; danh mục dự án có 

sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích 

khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết hủy bỏ danh mục các dự 

án phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà đã quá 03 năm chưa có quyết định 

thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Hoàn thành Phương án phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 

- 2030 cho các huyện, thành phố theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục đồng bộ và phát triển đô thị, phê duyệt 11 đề án phân loại đô thị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 05 dự án 

                                                 
8Trong đó, khách quốc tế 30 nghìn lượt, đạt 5,45% kế hoạch, giảm 82,7% so cùng kỳ; khách trong nước 3,47 

triệulượt, đạt 119,24%, tăng 116,1%. 
9Do lượng khách quốc tế giảm mạnh, do đó, doanh thu chưa đạt kế hoạch.  
10Thuộc Chương trình đề tài độc lập cấp quốc gia và Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ 

KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.  
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khu đô thị mới đã triển khai thực hiện11 với các nguồn cung cho thị trường bất 

động sản như đất nền, nhà ở riêng lẻ, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư nhà 

ở xã hội để bán... Các dự án khu đô thị, khu dân cư đã góp phần giải quyết nhu 

cầu lớn về nhà ở, lao động việc làm, tạo lập được những khu ở, khu dân cư, khu 

tái định cư; tạo cảnh quan kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, 

góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách và sự phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu về phát triển nhà ở và thương mại cũng như xu 

thế phát triển trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án bất động 

sản đang trong giai đoạn lập quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư xây dựng, 

lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hướng dẫn trình tự, 

thủ tục để thực hiện các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu thương mại, 

khu công nghiệp... Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có thị 

trường về đất nông nghiệp thay thế cho cách thức giao đất, cho thuê đất. 

Thị trường lao động của tỉnh được quan tâm theo hướng nâng cao chất 

lượng lao động về trình độ, tay nghề, kỹ năng và hội nhập bằng hình thức đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đã tạo việc làm mới cho khoảng 17.000 lao 

động, trong đó có khoảng 600 lao động đi làm việc tại nước ngoài, đạt 113,3% 

kế hoạch. Thực hiện đúng quy định việc thẩm định hồ sơ, thông báo chấp thuận 

vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động. 

Công tác an toàn, vệ sinh lao động được quan tâm, chú trọng. Duy trì và đẩy 

mạnh hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm, học nghề, chính sách pháp luật 

lao động. Các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng 

của dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đã phê duyệt và thực hiện 

chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Nghị quyết số 

68/NQ-CP số tiền 126 tỷ đồng. Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội đạt kết 

quả cao: Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động đối với 01 doanh nghiệp với số tiền hỗ trợ 150 triệu 

đồng, 25 lao động được hỗ trợ; hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 331 người lao động 

với kinh phí 497,5 triệu đồng; ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã 

hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao cho vay 05 chương trình tín dụng năm 

2022 theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ là 235,3 tỷ đồng.  

3. Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ 

và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Tiếp tục mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo đảm phát triển bền 

vững, tiến bộ và công bằng xã hội, trong năm 2022, để phục hồi và phát triển 

kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 qua 2 năm liên tiếp 2020 và 

2021, UBND tỉnh đã chú trọng, đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực. 

                                                 
11Dự án khu đô thị Phú Lộc I+II, khu đô thị Phú Lộc III, khu đô thị Phú Lộc IV, khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 

(gồm cả phần mở rộng), khu đô thị Mai Pha. Ngoài ra, còn có một số khu dân cư như khu dân cư N16, N18, N20 

huyện Cao Lộc, khu tái định cư dự án khách sạn - sân Golf Hoàng Đồng, khu tái định cư và dân cư Nam thành 

phố, khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, tái định cư A Mai Pha, tái định cư khối 2 phường Vĩnh 

Trại. 
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Kinh tế tỉnh Lạng Sơn phục hồi đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên 

địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 7,13% (mục tiêu là 7 - 7,5%), trong đó: nông 

lâm nghiệp tăng 5,33%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,26%, dịch vụ tăng 

6,20%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,13%. Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch đúng định hướng: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,98%, công 

nghiệp - xây dựng 24,43%, dịch vụ 50,11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

4,48%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 51 triệu đồng, tương đương 2.124 

USD.Với các nỗ lực, cố gắng trong công tác thu ngân sách, tổng thu ngân sách 

nhà nước hoàn thành dự toán giao đầu năm, ước đạt 7.909,87 tỷ đồng, đạt 

100,76%, giảm 27,72% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 2.908 tỷ đồng, đạt 

123,74% dự toán, giảm 9,76%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.000 tỷ đồng, 

đạt 90,91% dự toán, giảm 35,19%, các khoản huy động, đóng góp 1,87 tỷ đồng. 

Dự ước tổng chi ngân sách địa phương là 13.863,8 tỷ đồng, đạt 115,41% dự 

toán, tăng 8,74% so với cùng kỳ, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 

9.984,44 tỷ đồng, đạt 103,32% dự toán, tăng 2,95%; chi các chương trình mục 

tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu 2.114,76 tỷ đồng, đạt 90,02% dự toán, tăng 

90,83%. 

Khắc phục những khó khăn do đại dịch COVID-19, trong quý I/2022 một 

số đơn vị trường học, cơ sở giáo dục thực hiện đan xen giữa học trực tiếp và trực 

tuyến, tuy nhiên, kết quả lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2022 có chuyển biến 

tích cực. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; tổ chức triển khai nhiệm 

vụ năm học 2022 - 2023. Tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,95%, tăng 0,15% so với năm 

2021. Hoàn thành tổ chức lựa chọn sách giáo khoa năm học 2022 - 2023. Đã 

công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường chuẩn quốc 

gia lên 269 trường, vượt chỉ tiêu 02 trường. Ban hành chi tiết Danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. Hoàn thành tổ chức lại Trường 

PTDTNT THCS các huyện Hữu Lũng, Đình Lập, Văn Lãng, Bắc Sơn thành 

Trường PTDTNT THCS&THPT từ năm học 2022 - 2023và tổ chức lại Trung 

tâm GDTX 1 tỉnh. Tiếp tục triển khai Chương trình sữa học đường cho học sinh 

mầm non, tiểu học công lập năm học 2021 - 202212; thực hiện hỗ trợ, phân bổ 

kinh phí và máy tính thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em”13.  

Từ những kết quả tích cực vượt qua khó khăn trong phát triển kinh tế, 

UBND tỉnh đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, dự án để đảm 

bảo tiến bộ và công bằng xã hội, nhất là các chương trình, đề án về giảm nghèo 

bền vững, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt quan tâm đến nhóm hộ nghèo và 

cận nghèo ở nông thôn, người dân ở vùng sâu, vùng xa. Triển khai hiệu quả Kế 

hoạch công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, 

                                                 
12Triển khai thực hiện tại 466/484 (96.28%) cơ sở giáo dục, cung cấp 4.881.629 hộp sữa với tổng kinh phí  hơn 

19,97 tỷ đồng.  
13Lần 1 được 500 máy tính bảng; hỗ trợ (đợt 02) 2.427,8 triệu đồng bằng tiền mặt cho 07 huyện; lần 3 hỗ trợ, 

phân bổ 500 máy tỉnh bảng tương đương 01 tỷ đồng.  
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định hướng đến năm 2030. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3%, tương đương 5.785 hộ 

nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,27%. Các chương trình, chính sách tín dụng người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt kết quả tích cực14.Thực hiện trợ 

giúp các hộ gia đình chính sách, người có công15, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã 

hội trong dịp Tết Nhâm Dần16. Tổ chức 13 chương trình, hoạt động ý nghĩa nhân 

dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ17; đã hoàn thành xây dựng và 

sửa chữa nhà ở cho người có công theo kế hoạch18. Tổng số thu Bảo hiểm xã 

hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 1.719,7 tỷ đồng, đạt 96,9% kế 

hoạch, tăng 2,86% so với cùng kỳ, tổng chi 2.640 tỷ đồng, tăng 8,9%. Tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%; tỷ lệ người lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước đạt 15%. Triển 

khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; 

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh 

năm 2022. Thực hiện đồng bộ các kế hoạch, giải pháp về bảo trợ xã hội, chăm 

sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời 

sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, 

không để phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần ổn 

định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt danh sách 1.649 người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.  

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ đất đai theo quy hoạch 

và pháp luật, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất trong phát triển 

kinh tế - xã hội. Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 

20/9/2022 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất 

đai trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, UBND tỉnh đã ban 

hành các cơ chế chính sách cụ thể hóa thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện công tác lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh; phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở cho 

quản lý tài nguyên đất theo quy hoạch và pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, 

tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo 

định kỳ. Hoàn thành xây dựng được bộ số liệu về đất đai theo quy định.  

Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các nhà 

đầu tư để phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, khai thác có hiệu quả 

nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản, kết cấu hạ tầng trên đất. Nghiên cứu các 

cơ chế chính sách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành tài nguyên và môi 

trường, nhất là lĩnh vực đất đai nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù 

                                                 
14Dư nợ cho vay theo các chương trình tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đạt 3.612 tỷ đồng, chiếm 

9,3% dư nợ toàn địa bàn, tăng 10,6% so với 31/12/2021, với số khách hàng là 83.028 hộ. 
15Thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 45.552 lượt người có công, kinh phí: 84.835 triệu đồng. 
16Tổng giá trị quà tặng thăm hỏi đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối 

tượng bảo trợ xã hội, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết nguyên đán là 25,22 tỷ đồng. 

Hỗ trợ thiếu đói cho tổng số 4.683 hộ (15.572 nhân khẩu) với 233.580 kg gạo, kinh phí 3.572,8 triệu đồng.  
17Đã  thăm hỏi, tặng quà cho 22.830 lượt người có công và gia đình chính sách, tổng kinh phí 13.860 triệu đồng 
18Hỗ trợ được 593/615 hộ, đang thực hiện 04 hộ và cam kết không thực hiện 20 hộ.  



10 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng đề án xin ý kiến Thủ tướng 

Chính phủ xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chấm dứt 

thực hiện hỗ trợ giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án theo Kết luận của Tổng 

Thanh tra Chính phủ. Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để 

thực hiện dự án là then chốt trong quy trình thực hiện các dự án đầu tư nhằm thu 

hút dự án đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp vào tỉnh. Hàng tháng, lãnh đạo 

UBND tỉnh tổ chức họp để các vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng 

mặt bằng các dự án, chú trọng cho các dự án trọng điểm của tỉnh, đã tổ chức 

tháo gỡ 78 khó khăn, vướng mắc của 47 dự án liên quan đến đất đai, tuy nhiên 

công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm vẫn chưa đạt tiến độ19. 

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được UBND tỉnh 

quan tâm, chỉ đạo hướng đến phát triển bền vững. Đã thực hiện tốt công tác 

quản lý, khai thác đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm sự hài hòa giữa phát 

triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về lĩnh vực môi trường. Công tác quản lý khai thác tài nguyên nước, khoáng 

sản, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh20. Năm 2022, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt 

đô thị được thu gom, xử lý đạt 96,2%. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm môi trường. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về 

công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chủ động, tích cực thực hiện 

có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh trong phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư. Tiếp tục tuyên truyền, phổ 

biến đến toàn dân về các phương án ứng phó và thích nghi từng cấp độ của quá 

trình tác động biến đổi khí hậu. Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh được tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với 

tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an 

toàn tính mạng và tài sản của người dân; tăng cường năng lực thích ứng với biến 

đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, tăng trưởng xanh; tiến tới 

nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên, phát triển kinh tế bền vững.  

Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn,giữ vững và ổn định 

tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, tuân 

thủ chặt chẽ quy trình xây dựng các đề án phát triển kinh tế ở khu vực biên giới 

gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong 

                                                 
19Có 19/23 dự án đủ điều kiện triển khai công tác GPMB, trong đó có 14 dự án có kết quả bàn giao mặt bằng, kết 

quả bàn giao được tổng diện tích là 82,11 ha (82,11/856,28ha, đạt 9,59% so với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 

bởi 14 Dự án). 
20Đã cấp18 giấy phép tài nguyên nước; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được 10 công trình 

với số tiền 970,8 triệu đồng.đã cấp11 giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt và xác nhận trữ lượng khoáng 

sản 11 mỏ; phê duyệt 02 đề án đóng cửa mỏ và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 

1.005,2 triệu đồng; phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp Cai Kinh 1, xã Cai Kinh, 

huyện Hữu Lũng. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 21 dự án và cấp Giấy phép môi trường 

cho 12 dự án; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường là 02 dự án; cấp lại 01 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm 
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các khu vực biên giới phải bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh; thực hiện 

tốt các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, góp phần 

xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Đẩy 

mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã 

hội khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới 

quốc gia và nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Giữ vững ổn định 

chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế 

- xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kịp thời giải 

quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an 

ninh trật tự.  

4. Đẩy mạnh, nâng cao hội nhập kinh tế quốc tế 

Để nâng cao hội nhập kinh tế quốc tế, UBND tỉnh đã tiếp tục chủ động 

phối hợp, tăng cường các mối quan hệ, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại. Tiếp 

tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, làm việc trực tiếp và trực tuyến với các đối 

tác quốc tế để triển khai các hoạt động đối ngoại theo kế hoạch. Làm tốt công 

tác quản lý biên giới và thực hiện 3 văn kiện về biên giới đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc. Tổ chức thành công các các hoạt động đối ngoại lớn trọng tâm của 

tỉnh21 và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết: Thông cáo chung 

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác 

liên hợp giữa 04 tỉnh biên giới của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, Trung Quốc; triển khai thực hiện thỏa thuận về hợp tác xét nghiệm 

và điều trị Covid-19 cho người xuất cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường 

bộ tỉnh Lạng Sơn.Duy trì hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo với các đối 

tác truyền thống, tăng cường mở rộng hoạt động kết nối với nhiều đối tác tiềm 

năng về hợp tác giáo dục trong đào tạo tiếng Nhật, tiếng Hàn, đào tạo nghề với 

đối tác Đài Loan, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Triển khai hiệu 

quả hợp tác quốc tế với Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng chống dịch bệnh, 

thúc đẩy nâng cấp, mở các cửa khẩu, nâng cao năng lực thông quan xuất nhập 

khẩu hàng hóa; quản lý và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trong quá trình 

giám sát xây dựng công trình tại khu vực biên giới, hàng rào khống chế ngăn 

chặn. Tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại với Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Pháp22 và các đối tác khác (Đại sứ Belarus, Đài Loan, Mỹ,...) thúc đẩy hợp tác 

cấp địa phương, xúc tiến đầu tư; tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.  

III. Những khó khăn, bất cập, tồn tại và hạn chế 

1. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong quý I và nửa đầu quý II/2022, 

trong khi đó hậu quả của đại dịch từ các năm trước chưa được giải quyết triệt 

để,mặt khác, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều hình thái thiên tai khác nhau, đầu 

                                                 
21Hội nghị trực tuyến Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2022 giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Uỷ 

ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022 tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. 
22Trao đổi về hợp tác lao động, hợp tác ODA; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Hàn Quốc ( 22/12/1992-22/12/2022) tại tỉnh Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành 

lập thành phố Lạng Sơn. Tổ chức khảo sát thực địa đề xuất dự án ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh từ 

nguồn ODA của Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD), các chương trình làm việc giữa Chủ tịch UBND 

tỉnh với Đoàn Giám đốc quốc gia AFD. 
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năm khô hạn, sau đó lại bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ trong đầu tháng 5 (hiện 

vẫn chưa được Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả) đã tác động trực 

tiếp đến đời sống, sản xuất của Nhân dân và doanh nghiệp. 

2. Hệ thống văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia chưa được các Bộ, ngành Trung ương ban hành 

đầy đủ. Một số định mức đầu tư, hỗ trợ được đề xuất và làm căn cứ xây dựng 

các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được quy định 

cụ thể bằng văn bản của cấp có thẩm quyền. 

3. Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được thường xuyên 

quan tâm cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Số lượng dự án, tổng vốn 

đăng ký của các dự án đầu tư ngoài ngân sách giảm so với cùng kỳ. Một số dự 

án công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều 

vướng mắc, tiến độ chậm, chưa đạt yêu cầu. Do quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đang 

trong quá trình lập, một số quy hoạch xây dựng chưa đồng bộ với quy hoạch sử 

dụng đất, một số dự án đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch, các văn bản trong 

lĩnh vực đất đai chưa được ban hành đồng bộ và yêu cầu lấy ý kiến người dân, 

cộng đồng dân cư về phương án giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư trước 

khi chấp thuận dự án đã ảnh hưởng đến số lượng dự án được chấp thuận chủ 

trương đầu tư. 

4. Công tác lập quy hoạch, nhất là các loại quy hoạch xây dựng, đô thị đã 

được quan tâm, chú trọng (từ đầu năm đến nay, đã phê duyệt 52 các báo cáo 

thẩm định nhiệm vụ, đồ án, điều chỉnh cục bộ quy hoạch), tuy nhiên, chất lượng 

một số quy hoạch chưa cao, thiếu đồng bộ nên việc triển khai thực hiện có nhiều 

vướng mắc, bất cập, phải điều chỉnh nhiều và điều chỉnh chưa kịp thời.  

5. Việc tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh thực hiện 

xã hội hóa đầu tư hạ tầng thương mại và dịch vụ tuy đã được tập trung đầu tư, 

nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa phát huy được tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh với ưu thế phát triển thương mại biên giới; công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư các dự án còn gặp nhiều khó khăn; trong khi nguồn lực đầu 

tư phát triển từ ngân sách tỉnh rất hạn chế. Do đó chưa tạo được mặt bằng sạch 

để thu hút đầu tư, nhất là đối với đầu tư hạ tầng các khu chức năng trong Khu 

kinh tế cửa khẩu. 

6. Số thu ngân sách vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế 

của tỉnh; một số lĩnh vực thu (như: thu từ DNNN Trung ương, thu phí, lệ phí, 

thu từ hoạt động xuất nhập khẩu), tổng thu NSNN trên địa bàn thấp hơn số thực 

hiện năm 2021. 

7. Công tác quản lý, khai thác đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường mặc dù đã được tăng cường, đẩy mạnh bảo đảm sự hài hòa giữa phát 

triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường; tuy nhiên vẫn còn một số nơi để 

xảy ra vi phạm về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng 

đến môi trường phải xử lý. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều 

lúng túng trong công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản; công tác quản lý 
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nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, viễn thám, đa 

dạng sinh học chưa có kết quả rõ nét; công tác bảo vệ môi trường còn để xảy ra 

tình trạng xả thải vào môi trường chưa kịp thời khắc phục, chấn chỉnh. 

IV. Một số đề xuất, kiến nghị 

1. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, 

ngành liên quan quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với một số dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng để thực hiện dự án 2, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đề nghị Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sớm có thông tư hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

2. Đề nghị Bộ Công Thương sớm trình ban hành Nghị định do hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật đã có rất nhiều thay đổi trong thực tế để tạo 

điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện đặc biệt là trong việc xử lý tài 

sản kết cấu hạ tầng chợ. Ngoài quy định về phát triển và quản lý về chợ, việc 

quy định về siêu thị, trung tâm thương mại tại Quyết định số 1371/2004/QĐ-

BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế 

siêu thị, trung tâm thương mại cũng đã được ban hành từ rất lâu. Ngày 

17/5/2022, Bộ Công Thương đã có văn bản số 2661/BCT-TTTN về việc xin ý 

kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình 

hạ tầng thương mại. Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành 

Thông tư để triển khai thực hiện thống nhất.  

3. Đề nghị Trung ương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định tại tiêu 

chuẩn thiết kế về chợ để phù hợp với tình hình thực tế phát triển về thương mại 

hiện đại hiện nay, đặc biệt đối với các chợ hiện nay do nhu cầu của doanh 

nghiệp không chỉ xây dựng nhà chợ chính truyền thống mà còn có các hạng mục 

thương mại như ki-ốt, không gian kinh doanh dịch vụ... do đó cần phải quy định 

cụ thể về tiêu chuẩn đối với các hạng mục này. 

4. Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Tài nguyên nước, quy định cụ thể, chi tiết nội dung thẩm quyền cấp giấy phép 

tài nguyên nước của UBND cấp tỉnh, tăng cường phân cấp quản lý cấp phép lĩnh 

vực tài nguyên nước cho UBND cấp huyện, cấp xã. 

5. Hiện nay, Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn đang 

được hưởng một số ưu đãi đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, 

tín dụng, đất đai...). Tuy nhiên, hiện nay các ưu đãi này đều nằm trong khung 

pháp luật hiện hành áp dụng chung như các ngành, khu vực khác trên cả nước; 

vì vậy các ưu đãi chưa có tính đặc thù, vượt trội, chưa thực sự hấp dẫn đối với 

nhà đầu tư; một số chính sách ưu đãi đối với Khu KTCK không còn phù hợp với 

tình hình thực tế hiện nay và chưa đủ hấp dẫn để tạo lợi thế so sánh cho nhà đầu 
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tư lựa chọn. Đề nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu, rà soát, sửa đổi cho 

phù hợp.  

6. Đề nghị tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành để kịp thời 

điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, cải thiện môi 

trường kinh doanh, cải cách hành chính, hỗ trợ giải quyết khó khăn trong công 

tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp... cho 

các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong khu kinh tế cửa khẩu, biên giới. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

tổng hợp./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở, ngành: KHĐT, TC, NNPTNT, CT, 

TNMT, VHTTDL, KHCN, XD, LĐTBXH, 

TTTT, CAT, BCH QS tỉnh, BCH BĐBP,BQL 

KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TTTT; 

- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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