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Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội  

với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội; kết hợp quốc phòng  

với an ninh và đối ngoại  

 (Phục vụ Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 – Quân khu 1)  

 
  

 Thực hiện Kế hoạch số 3393/KH-QK ngày 18/11/2022 của Quân khu 1 về 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tham luận về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 

hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội; kết 

hợp quốc phòng với an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, diện tích tự nhiên 8.310,2 

km², gồm 11 huyện, thành phố, trong đó 05 huyện tiếp giáp Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với đường biên giới dài 231,74 km; có 02 cửa 

khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu chính, 09 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở 

qua lại biên giới.  

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, Lạng Sơn vẫn là tỉnh nghèo, quy mô 

kinh tế nhỏ; kết cấu hạ tầng đã được đầu tư nhưng nhìn chung còn thiếu và chưa 

đồng bộ; kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm 

năng, lợi thế; xuất nhập khẩu tăng trưởng chưa ổn định; cơ cấu kinh tế và cơ cấu 

lao động chuyển dịch còn chậm; thu ngân sách chưa bền vững; chất lượng nguồn 

lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Trong những năm qua, Lạng Sơn chịu 

nhiều tác động của đại dịch COVID-19 nên việc phát triển kinh tế - xã hội gặp 

nhiều khó khăn, thách thức. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Thực hiện Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ 

về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng,  

Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - 

quốc phòng, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai thực hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, phát triển 

kinh tế, thu hút đầu tư vào tỉnh; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài; thành lập, phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã, bảo đảm yêu cầu về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh. 
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Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ngành liên quan, các địa phương đã 

xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. 

Kết quả cụ thể như sau:  

 1. Tổ chức thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc 

phòng với kinh tế - xã hội  

 Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả 

quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng tích cực, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được triển khai 

hiệu quả, đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên1, 

quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.  

 Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các chương 

trình, đề án, kế hoạch kinh tế - xã hội nhằm tập trung cho mục tiêu tăng trưởng 

kinh tế toàn diện, bền vững, kết hợp với chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, khí 

tài, phương tiện “từ sớm, từ xa” đáp ứng và bảo đảm cho quốc phòng trong mọi 

tình huống, cả trong thời bình và khi có chiến tranh.  

Tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, khu kinh tế 

cửa khẩu, phát huy vai trò là vùng kinh tế động lực của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện, 

điều chỉnh quy hoạch các cửa khẩu, điều chỉnh phạm vi, quy mô, phân khu chức 

năng khu kinh tế cửa khẩu nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa 

phương2.  

Đối với những dự án đề xuất thực hiện tại địa điểm có ranh giới giáp với 

ranh giới khu đất địa hình loại 1, loại 2 ưu tiên dành riêng cho nhiệm vụ phòng 

thủ và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh thực hiện nghiêm việc xin ý kiến thẩm định 

của Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư 

nước ngoài tại các xã, thị trấn biên giới không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư, khi thẩm định dự án, tỉnh Lạng 

Sơn tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế gắn với 

bảo vệ an ninh, quốc phòng, thực hiện thủ tục xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Ngoại giao xem xét, cho ý kiến đối với việc thực hiện dự án. Trong 

năm 2022 đã có 106 dự án, quy hoạch các loại được thẩm định về quốc phòng, an 

                                           
1 Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3%, tương đương 5.785 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 

9,27%; toàn tỉnh có 75/181 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đạt 41,4 %. Công tác văn hóa, xã hội, giáo dục 

và đào tạo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chất lượng công tác giáo dục ngày càng được nâng lên, thực hiện có hiệu 

quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động, đạt 113,3% kế hoạch 

năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% và được giải quyết việc làm phù hợp; mạng lưới y tế được củng cố và phát 

triển toàn diện cả 3 tuyến, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều thuận lợi.. Mạng điện lưới quốc gia đáp 

ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ sinh hoạt, 100% số xã với gần 97% số hộ được sử dụng.  
2 Dự án Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Hữu 

Nghị/Lạng Sơn - Trà Lĩnh/Cao Bằng; dự án khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; khu Công nghiệp Hữu Lũng; 29 dự 

án FDI.  
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ninh, làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, 

củng cố thế trận quốc phòng và an ninh trên địa bàn.  

Tiếp tục triển khai các dự án thành lập mới một số thôn, bản ở các xã 

giáp biên; giao đường biên, cột mốc quốc giới cho các hộ dân thôn bản giáp 

biên để phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ; đồng thời có chính 

sách thu hút Nhân dân ra định cư tại khu vực biên giới, gắn phát triển kinh tế với 

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, 

giảm chênh lệnh giữa các vùng miền, ổn định xã hội, củng cố “thế trận lòng dân”, 

quốc phòng, an ninh ở những nơi trọng yếu. Tiếp tục duy trì mô hình Trạm xá 

quân - dân y ở xã thuộc vùng sâu, vùng biên giới.  

Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia có hiệu quả công 

tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí; 

phòng, chống, khắc phục thiên tai, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 xây dựng và 

phát triển Khu kinh tế - quốc phòng Mẫu Sơn3; kết hợp với phát triển kinh tế - xã 

hội trong tổ chức diễn tập cấp xã như: làm đường bê tông giao thông nông thôn, 

nạo vét kênh mương, tu sửa, mở rộng, phát quang đường giao thông liên thôn... và 

làm trong sạch địa bàn. Đã huy động nhân lực với tổng số trên 996.998 ngày công, 

trị giá trên 4,9 tỷ đồng. 

Thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình quốc 

phòng và khu quân sự (toàn tỉnh có 287 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích 

11.452,0 ha); quy hoạch đất sử dụng vào mục đích quốc phòng. Rà phá bom, mìn, vật 

nổ phục vụ sản xuất theo Dự án 504 để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng các cơ 

sở hạ tầng giao thông được 2.785 ha; phối hợp với Quân khu 1 triển khai thi công 

đường tuần tra biên giới thuộc huyện Tràng Định, Văn Lãng, đã hoàn thiện đưa vào sử 

dụng 13,827km thuộc địa bàn huyện Tràng Định. Các Đồn biên phòng trên địa bàn 

tỉnh phối hợp với dân quân và nhân dân đổ đường bê tông lên kiểm tra mốc quốc giới 

với tổng chiều dài trên 7km. 

2. Kết hợp công tác quốc phòng với an ninh, đối ngoại 

Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về công tác đối ngoại, Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 17/3/2008 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Triển khai thực hiện 3 Văn kiện pháp lý về biên 

giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các thỏa thuận đạt được giữa hai 

nước và hai tỉnh, khu. Quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng, trọng 

tâm là phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường ngoại 

                                           
 3 Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thôn bản giáp biên; chăm sóc, bảo vệ rừng vành đai biên giới, rừng phòng 

hộ; các dự án trồng cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
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giao kinh tế, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tham gia diễn đàn hợp tác quốc 

tế, xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Đẩy mạnh giao lưu kết nghĩa thôn, bản và tuần 

tra chung biên phòng 2 bên trong quản lý biên giới, đấu tranh phòng chống tội 

phạm, đối ngoại Nhân dân và đối ngoại quốc phòng trên khu vực biên giới. Tiếp 

tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân, Hội nghị 

Uỷ ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà 

Giang và Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.  

Chỉ đạo, tổ chức thiết lập cơ chế hội đàm định kỳ giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh với Tổng đội Công an Biên phòng, Bộ đội Biên phòng Quảng 

Tây, chi đội Công an Biên phòng Thành phố Sùng Tả... Thông qua hoạt động 

đối ngoại, hai bên đã kịp thời trao đổi, thống nhất để giải quyết các vấn đề về 

biên giới, cửa khẩu, an ninh trật tự, hợp tác kinh tế. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về kết hợp kinh tế 

- xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội; kết hợp quốc phòng 

với an ninh và đối ngoại; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quân sự, quốc 

phòng với phát triển kinh tế - xã hội, huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ 

quốc trong tình hình mới.  

2. Thực hiện đồng bộ quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là ở các khu vực trọng điểm, khu vực biên 

giới. Thực hiện chặt chẽ quy trình thẩm định, triển khai các dự án phát triển kinh 

tế - xã hội. Quy hoạch, quản lý, sử dụng và chuyển giao đất quốc phòng cho 

mục đích phát triển kinh tế - xã hội địa phương đúng thủ tục, nguyên tắc; rà phá 

bom, mìn, vật nổ, xây dựng đường tuần tra biên giới; thực hiện tốt công tác dân 

vận, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Khu 

Kinh tế - quốc phòng Mẫu Sơn.  

3. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm phối hợp chặt chẽ thẩm định các chương trình, đề án, dự án hợp tác 

quốc tế, đầu tư nước ngoài vào địa bàn, bảo đảm phát triển kinh tế phù hợp với 

quy hoạch tổng thể về bố trí quốc phòng, an ninh; kiểm soát tốt đầu tư công; 

khuyến khích phát triển hạ tầng biên giới, cửa khẩu; kết hợp chặt chẽ phát triển 

kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm đến công tác bảo vệ môi 

trường, thực hiện nhất quán chủ trương “Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, 

không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế”. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

các dự án đầu tư nước ngoài từ khâu thẩm định, xét duyệt cấp phép và quá trình 

triển khai xây dựng, vận hành. 

4. Chỉ đạo thực hiện tốt đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng, tiếp tục 

thúc đẩy và mở rộng phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung 
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Quốc, các địa phương của các nước có quan hệ truyền thống, các nước ASEAN 

và các tổ chức quốc tế; tăng cường phát triển quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực 

với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; thường xuyên trao đổi giữa chính quyền, các 

lực lượng và Nhân dân ở hai bên biên giới. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường 

công tác quản lý biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên 

giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 quan tâm đầu tư hoàn 

chỉnh đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư kinh phí rà phá bom mìn, vật 

nổ khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn để bảo đảm an toàn cho các hoạt động ở khu 

vực biên giới, đồng thời đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội. 

 3. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đề xuất Chính phủ 

quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới để tạo tiền đề, điều 

kiện nâng cao tiềm lực, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, 

đối ngoại./. 

 

Nơi nhận: 
- Quân khu 1; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (NTT).   

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    

                   Hồ Tiến Thiệu 
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