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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính 

phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền năm 2022 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thực hiện Công văn số 8791/BKHĐT-KTĐPLT ngày 02/12/2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị gửi báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế 

khu vực biên giới đất liền, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI  

Với vị trí địa lý là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, ngay sau khi Nghị 

quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực 

biên giới đất liền được ban hành, để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp 

của Nghị quyết, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

22/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ 

về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong 

đó, tỉnh Lạng Sơn đã xác định rõ mục đích, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để 

triển khai, thực hiện Nghị quyết nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện kinh tế - xã 

hội khu vực biên giới của tỉnh (bao gồm 05 huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng 

Định, Lộc Bình, Đình Lập, 21 xã, thị trấn biên giới), thu hẹp khoảng cách chênh 

lệch giữa các xã, huyện và thành phố; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ 

quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đồng 

thời, căn cứ Kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp.  

Để Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ đi sâu vào đời 

sống Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, UBND tỉnh đã chú trọng công tác tuyên 

truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết thông qua các hình thức khác nhau: tuyên 

truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Lạng Sơn, Báo Lao động,…); qua các hội nghị 

tập huấn, tuyên truyền phổ biến,.. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tuyên truyền, 

phổ biến tinh thần Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, phân 

công trách nhiệm từng phòng chuyên môn nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Rà soát, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách phát triển 

kinh tế khu vực biên giới 
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Để hoàn thiện các cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả của các văn 

bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường 

xuyên rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định không còn phù hợp hoặc chưa phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, để xây dựng các cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung và khu vực 

biên giới của tỉnh nói riêng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, trong năm 2022, đã tham 

mưu và trình HĐND tỉnh ban hành 20 Nghị quyết quy phạm pháp luật và UBND 

tỉnh ban hành 29 Quyết định. 

Trong năm, tập trung thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện có của 

Trung ương và của tỉnh; rà soát các chính sách thu hút đầu tư, cải thiện môi 

trường kinh doanh, cải cách hành chính, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các 

doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong khu kinh tế cửa khẩu, biên giới, đã tham 

mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, làm căn cứ hướng 

dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 

tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, 

vốn viện trợ và vốn vay ưu đãi cho các dự án xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, 

logistics, công nghiệp, du lịch, đô thị… tại khu vực biên giới.  

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù trong tuyển 

dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại khu vực biên giới, nhất 

là người dân tộc thiểu số tại chỗ; xây dựng chế độ, chính sách nhằm khuyến 

khích, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động và lực 

lượng vũ trang về công tác, làm việc tại khu vực biên giới. UBND tỉnh đã trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 Quy 

định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo 

sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh 

Lạng Sơn, trong đó quy định về thu hút, khuyến khích nhân lực chất lượng cao 

về địa phương và các huyện biên giới làm việc.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 

28/10/2021 về giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để tạo 

điều kiện phát triển kinh tế khu vực biên giới, cửa khẩu và đồng hành cùng 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua những khó khăn, vướng mắc 

thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19.  

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 90-CTr/TU, ngày 

26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, 

ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới 

đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Kế 

hoạch số 433/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 90-

CTr/TU, ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND tỉnh đã trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy 
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định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2022, trong đó bố trí định mức lĩnh vực quốc phòng, 

an ninh đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo các Nghị định của Chính phủ1. 

Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ các huyện, xã biên giới để thực hiện các nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh biên giới với định mức bổ sung: huyện biên giới được phân 

bổ thêm 400 triệu đồng/huyện/năm; xã biên giới 240 triệu đồng/xã/năm; hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ theo số km đường biên giới: 5 triệu đồng/km/năm. UBND 

tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương tại 

Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022, với tổng số kinh phí là 194.585 triệu đồng, trong đó ưu tiên bố trí đảm bảo 

kinh phí thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025; kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; hỗ trợ kinh phí huấn 

luyện dự bị động viên; kinh phí thực hiện 03 văn kiện pháp lý biên giới. 

Thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận liên quan đến biên giới lãnh 

thổ, làm tốt công tác quản lý biên giới và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Các vụ việc trên biên giới được kịp 

thời phát hiện, thông tin, báo cáo, phối hợp giải quyết kịp thời và tham mưu cấp 

có thẩm quyền hai Bên giải quyết theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tổ chức thành công các hoạt động đối 

ngoại lớn, trọng tâm của tỉnh là Hội 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 và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết.  

2. Huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế 

khu vực biên giới 

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công để đầu tư cơ sở 

hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng 

giao thông kết nối từ vùng kinh tế phát triển tới vùng khó khăn, lồng ghép nguồn 

vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn thuộc Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế xã hội và các nguồn vốn khác; tập trung bố trí vốn đầu tư 

cho các dự án cấp thiết, có tính chất liên kết vùng, có tính lan tỏa tác động đến 

phát triển kinh tế - xã hội. Tổng vốn huy động trong năm 2022 là 8.034,18 tỷ 

đồng, trong đó: vốn đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao và tỉnh đã 

triển khai thực hiện là 3.340,703 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch nguồn đầu tư công 

cho 5 huyện biên giới là: 1.539,29 tỷ đồng.  

Tích cực thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đối với các dự án đầu tư phát triển cơ 

sở hạ tầng cho khu vực biên giới của tỉnh. Trong năm 2022, Thủ tướng Chính 

                                           
1 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 

14/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy 

định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 
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phủ đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để 

hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh 

Lạng Sơn" sử dụng vốn vay Nhật Bản, trong đó có tiểu dự án Cải tạo, nâng cấp 

đường huyện (ĐH.47) Châu Sơn - Đồng Thắng, huyện Đình Lập với tổng mức 

đầu tư là 203 tỷ đồng, tương đương 8,73 triệu USD. Tiếp tục triển khai 04 dự án 

ODA trên địa bàn 5 huyện biên giới2 với tổng vốn là 121 tỷ đồng.  

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm triển khai, tính đến hết 

tháng 11/2022, chấp thuận chủ trương, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 12 

dự án mới, điều chỉnh 24 dự án, trong đó tại các huyện biên giới 14 dự án (06 dự 

án mới, 08 dự án điều chỉnh). Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư mới 3.015 tỷ 

đồng, trong đó tổng vốn đầu tư các dự án tại các huyện biên giới là 896 tỷ đồng. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng 

tại trên toàn tỉnh và các khu vực biên giới nói riêng, đã bố trí quỹ đất cho nhu 

cầu phát triển hạ tầng bưu chính, hạ tầng viễn thông khi xây dựng quy hoạch phát 

triển của địa phương tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh, đảm bảo hoàn thành 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, UBND các xã trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong quá trình xây dựng, phát triển 

hạ tầng. Bố trí quỹ đất để duy trì hoạt động ổn định, lâu dài các điểm Bưu điện 

văn hóa xã. Hạn chế tối đa việc thu hồi đất của các công trình bưu chính, đồng 

thời đưa vào quy hoạch nội dung quy hoạch đất đai dành cho hạ tầng bưu chính, 

viễn thông, thực hiện các thủ tục giao đất cho Bưu điện tỉnh xây dựng các Bưu 

điện văn hóa xã.  

Tăng cường phát triển giáo dục cho người dân khu vực biên giới góp phần 

nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển an sinh xã hội phù hợp 

với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt công tác giáo dục 

đạo đức lối sống; phổ biến giáo dục pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, 

thể dục, thể thao, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên khu vực biên giới. 

Công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học được tiếp tục thực hiện. Đã 

hoàn thành tổ chức lại các Trường PTDTNT THCS 02 huyện biên giới Đình 

Lập và Văn Lãng thành Trường PTDTNT THCS& THPT từ năm học 2022 - 

2023. Tiếp tục triển khai Chương trình sữa học đường cho học sinh mầm non, 

tiểu học công lập năm học 2021 - 2022; thực hiện hỗ trợ, phân bổ kinh phí và 

máy tính thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại các huyện biên giới 

và toàn tỉnh.  

3. Phát triển kết cấu hạ tầng khu vực biên giới 

Trong năm, tiếp tục triển khai công tác hợp tác với các cơ quan, lực lượng 

của Quảng Tây phòng chống dịch bệnh, quản lý biên giới, thúc đẩy hoạt động 

                                           
2 Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phồ Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng 

Định, Bình Gia, Lộc Bình; Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông 

Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. 
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xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu và sớm khôi phục hoạt động thông 

quan trở lại các cặp cửa khẩu phụ/lối mở trong điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh 

mở lại cặp cửa khẩu phụ Cốc Nam - Lũng Vài; thúc đẩy trao đổi đối ngoại nhằm 

sớm thống nhất thời gian làm việc tại cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm 

và bổ sung vào Phụ lục Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu 

biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thúc đẩy việc mở chính thức tuyến 

đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài trở thành lối 

thông quan hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan 

trước ngày 31/05/2022; thúc đẩy mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình 

Nghi - Bình Nhi Quan (bao gồm lối mở qua khu vực mốc 1035); thúc đẩy triển 

khai công trình kè điểm cao 361 khu vực mốc 1088/2-1089, kè bảo vệ ổn định 

đường biên giới tại 04 khu vực mốc có nguy cơ sạt lở, sụt lún (1242-1244, 

1264+1294m, 1286+450m, 1292+1320m). 

Hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm bố trí nguồn lực đầu 

tư, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa Lạng Sơn với các tỉnh trong khu vực, cả nước 

và Trung Quốc; kết nối trung tâm tỉnh tới trung tâm các huyện, Khu du lịch quốc 

gia Mẫu Sơn, khu vực cửa khẩu, đường tuần tra biên giới. Trong năm đã chủ động 

làm việc với các Bộ, ngành Trung ương hoàn thành báo cáo và được Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý về phương án tách dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi 

Lăng) ra khỏi dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập; 

hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến cao tốc 

cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, dự kiến trình HĐND tỉnh 

cuối tháng 12/2022; phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp triển khai hoàn thiện các thủ tục thực hiện dự án 

cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Cập nhật quy hoạch tuyến 

cao tốc Lạng Sơn - Quảng Ninh vào Phương án phát triển mạng lưới giao thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp 

vào Quy hoạch tỉnh. 

Tranh thủ nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) đầu tư, nâng cấp các 

tuyến đường Quốc lộ. Phối hợp nghiên cứu lập quy hoạch ga Lạng Sơn, phương 

án di chuyển ga hiện hữu, đầu tư tại vị trí mới (Ga Yên Trạch), mở rộng ga 

đường sắt Yên Trạch. Kết hợp nguồn vốn NSTW và ngân sách tỉnh tập trung 

đầu tư các tuyến đường hệ thống đường tỉnh, huyện: tiếp tục triển khai thi công 

xây dựng 05 dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt, đến cuối năm hoàn 

thành bàn giao 01 dự án (Đường Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần 

tra biên giới huyện Tràng Định); khởi công mới 05 dự án cải tạo, nâng cấp các 

tuyến đường tỉnh, đường kết nối khu công nghiệp từ nguồn vốn đầu tư công; 

hoàn thành thi công xây dựng 09 công trình sửa chữa, cải tạo nền mặt đường và 

hệ thống thoát nước các tuyến đường nội thị, đường huyện từ nguồn kinh phí 

quản lý, bảo trì đường bộ và kinh phí sửa chữa định kỳ sự nghiệp giao thông 

năm 2022. 

Thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ trong Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu khác theo mục tiêu Chương 

trình hành động đã triển khai đầu tư xây dựng công trình sửa chữa đường nội bộ 
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thuộc cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Chi Ma; đã hoàn thành điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu 

vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Mở rộng bãi đỗ xe chờ xuất 

khẩu để triển khai thực hiện dự án theo quy định. Đã tiếp nhận và giao cho Sở 

Giao thông vận tải quản lý, bảo trì đường tuần tra biên giới, đoạn Mốc 999 đến 

Mốc 1017, thuộc địa bàn huyện Tràng Định (tổng chiều dài tuyến 13,8km) do 

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thực hiện hoàn thành và bàn giao cho tỉnh; tiếp tục phối 

hợp thi công, rà phá bom mìn công trình đường tuần tra biên giới từ mốc 1017 

đến mốc 1070 thuộc địa bàn đồn Biên phòng Bình Nghi, Na Hình. Đôn đốc nhà 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa; 

phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam cập nhật dự án Cảng cạn Lạng Sơn địa 

điểm tại Km22+500 quốc lộ 1A (xã Yên Trạch) quy mô dự kiến 85ha, Cảng cạn 

tại thôn Nà Ngườm và thôn Nà Tổng (xã Tân Thanh) vào quy hoạch phát triển 

hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. 

Đẩy mạnh triển khai xây dựng hạ tầng thương mại khu vực biên giới, tiếp 

tục triển khai Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới 

Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. UBND tỉnh đã xây dựng Đề 

án Phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án Phát triển thị trường xuất 

khẩu hàng nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ 

trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xem xét phương án bố trí, sắp xếp điểm kinh doanh 

tại chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định (đầu tư xây dựng mới 

năm 2022).  

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh 

tế, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước trong việc thu hút các nguồn lực xã hội 

và xây dựng, triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững 

mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới. Tiếp tục triển khai hành lang kinh tế Bắc - Nam thuộc hợp tác Tiểu vùng 

sông Mê Kông mở rộng, tỉnh Lạng Sơn là một trong những cửa ngõ thông ra biển 

và kết nối ASEAN với các tỉnh phía Nam Trung Quốc để phát triển kinh tế cửa 

khẩu; tiếp tục về phát triển dịch vụ vận tải và logistics, du lịch, nông nghiệp, lâm 

nghiệp. Triển khai tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải 

Phòng - Quảng Ninh. Đối với các địa phương lân cận, việc kết nối với Cao Bằng 

theo tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh , kết nối với Quảng Ninh qua tuyến cao 

tốc dọc theo Quốc lộ 4B (đang chuẩn bị đầu tư) sẽ giúp tỉnh phát triển du lịch, 

dịch vụ logistics và vận tải. Kết nối với các địa phương Bắc Giang, Quảng Ninh, 

Thái Nguyên, tạo cơ hội phát triển các khu công nghiệp, các lĩnh vực du lịch, 

thương mại, hình thành các tuyến hành lang kinh tế liên tỉnh. 

4. Phát triển sản xuất khu vực biên giới 

Tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp khu vực biên giới kết hợp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-259-qd-ttg-2021-chuong-trinh-phat-trien-ha-tang-thuong-mai-bien-gioi-viet-nam-465939.aspx
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với triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 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 theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND và 15/2021/NQ-HĐND tỉnh được triển khai hiệu quả, tại 

địa bàn các huyện biên giới đã cho vay hỗ trợ lãi suất cho 427 cá nhân, tổ chức 

vay vốn, tổng số vốn đã cho vay 169 tỷ đồng, tổng số tiền đã hỗ trợ, giải ngân 

6.1 tỷ đồng; hỗ trợ hợp tác xã thành lập mới là 23 HTX, kinh phí hỗ trợ 460 

triệu đồng; đưa 10 tri thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã huyện biên giới3; 

các huyện biên giới được thưởng hỗ trợ theo chính sách OCOP là 03 sản phẩm 4 

sao, 11 sản phẩm 3 sao, tổng kinh phí hỗ trợ 85 triệu đồng. 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, trong đó có 01 chuỗi thuộc huyện biên giới (Trồng và chế 

biến khoai lang, khoai tây của Công ty Vi Gia, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình); 

cấp 04 giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó có 02 giấy 

xác nhận của 2 sản phẩm huyện biên giới4. Công tác cấp mã số vùng trồng được 

đẩy mạnh thực hiện, chủ yếu là thạch đen của huyện Tràng Định, đã thúc đẩy 

xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh5. Đã công nhận mới 

34 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm được chứng nhận OCOP lên 94 sản phẩm, 

trong đó, các sản phẩm OCOP ở 5 huyện biên giới được công nhận mới năm 

2022 là 39 sản phẩm6. Triển khai mạnh mẽ Chương trình mục tiêu quốc gia về 

nông thôn mới năm 2022 tại các huyện biên giới, hiện nay, các xã đang hoàn 

thiện các nội dung để công nhận, ước hết năm có thêm 5 xã thuộc các huyện 

biên giới về đích đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao; 

nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của 5 huyện lên 40 xã, chiếm 47% 

tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch số 

228/KH-UBND ngày 02/11/2022 xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Tiếp tục triển khai kinh tế đồi rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, 

tăng giá trị rừng sản xuất theo hướng thâm canh rừng gỗ lớn, phát triển trồng 

cây dược liệu dưới tán rừng; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống 

cháy rừng; bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên. Tập trung triển khai có hiệu quả 

Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Trong năm, 

toàn tỉnh đã trồng rừng mới ước đạt 9.300 ha, trong đó, các huyện biên giới 

trồng được 4.444,59 ha; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 63,8%.  

Phát triển kinh tế cửa khẩu tiếp tục được quan tâm, chú trọng, phát huy 

vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu 

                                           
3 Các huyện Cao Lộc, Tràng Định mỗi huyện 2 tri thức, Đình Lập 6 tri thức.  
4 Sản phẩm Thạch đen của Cơ sở Thạch Chu Hạnh, huyện Văn Lãng và sản phẩm Trứng vịt của HTX Quốc 

Khánh, huyện Tràng Định. 
5Cấp mới 21 mã số 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. 
6 Trong đó: Huyện Cao Lộc có 08 sản phẩm 03 sao; Văn Lãng có 09 sản phẩm (02 sản phẩm 04 sao và 07 sản 

phẩm 03 sao); Tràng Định có 08 sản phẩm (02 sản phẩm 04 sao và 06 sản phẩm 03 sao); Lộc Bình có 07 sản 

phẩm 03 sao; Đình Lập có 07 sản phẩm (03 sản phẩm 04 sao và 04 sản phẩm 03 sao). 
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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. Trước tình hình đó, 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 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 và cửa khẩu phụ Cốc Nam. Tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2022 giảm mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 

3.100 triệu USD, đạt 56,36% kế hoạch, giảm 27,4%, trong đó xuất khẩu 940 

triệu USD, đạt 43,93% kế hoạch, giảm 31,39%; nhập khẩu 2.160 triệu USD, đạt 

64,29% kế hoạch, giảm 25,52%. Xuất khẩu hàng hóa địa phương ước đạt 142 

triệu USD, tăng 9,23% so với cùng kỳ. 

Tiếp tục triển khai rà soát, cơ cấu lại đất đai, hoàn thành việc giao đất, 

giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 

tại chỗ, tạo điều kiện ổn định và cải thiện đời sống cho Nhân dân. Tiếp tục giải 

quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và ô nhiễm môi 

trường vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, gắn với chính sách định 

canh, định cư vùng miền núi, biên giới. Trong năm, UBND tỉnh đã tham mưu và 

trình HĐND tỉnh ban hành 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. UBND tỉnh đã 

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) cấp huyện làm căn cứ triển khai các nội dung về 

đất đai, nhà ở cho đồng bào các dân tộc miền núi, biên giới của tỉnh. 

Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 

nâng cao đời sống cho bà con Nhân dân tại các huyện biên giới. Triển khai các 

chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng khu vực biên 

giới. Trong năm, UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch cấp 

tỉnh đối với Điểm du lịch Chùa Tân Thanh (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng); 

khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại thôn Bản Bó, Lũng Slàng xã 

Tri Phương, huyện Tràng Định; tiến hành khảo sát tiềm năng phát triển du lịch 

tại huyện Đình Lập. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy, gìn giữ 

các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc sinh sống tại khu 

vực biên giới của tỉnh. Đã tổ chức 02 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể (hát 

then đàn tính) tại 2 huyện: Văn Lãng và Lộc Bình. Cùng với đó, lập hồ sơ trình 

xếp hạng khu du kích Ba Sơn, huyện Cao Lộc; lập hồ sơ Lễ hội Chùa Bắc Nga 

(xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào 
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danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Vào các ngày lễ, tết trong năm, 

thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh 

thần cho bà con Nhân dân sinh sống tại khu vực biên giới.  

5. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh, 

nâng cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới 

Tập trung, chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, trọng tâm là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động 

trẻ để chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với tạo việc 

làm, tăng thu nhập và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số và người công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên 

giới có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong  

năm, đã tạo việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động, trong đó, tạo việc làm 

mới cho lao động 05 huyện biên giới khoảng 5.000 lao động. Duy trì và đẩy 

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

lao động tại các huyện biên giới của tỉnh. Công tác giáo dục nghề nghiệp tiếp tục 

phát triển đúng định hướng; ban hành hướng dẫn thực hiện đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh. Tuyển sinh và đào tạo cho 19.436 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%.  

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện 

đồng bộ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng lồng ghép các 

nguồn lực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và chính sách 

an sinh xã hội. Ban hành và tham mưu HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về 

giảm nghèo7. Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2021, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 đồng thời báo cáo kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022; năm 2022, số lượng hộ 

nghèo của 5 huyện biên giới là 6.754 hộ với 27.669 nhân khẩu; số hộ cận nghèo 

là 7.433 với 32.195 nhân khẩu. Các chương trình, chính sách tín dụng người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt kết quả tích cực. Các chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được thực hiện, giảm 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 cực, dư 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. 

Các chính sách về dân tộc được thực hiện đúng quy định, không để phát 

sinh vấn đề nổi cộm. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU, 

ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và thực 

hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện Chương trình mục 

                                           
7 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị 

quyết phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 -2025 và năm 2022. Ban hành kế hoạch về 

triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 
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tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phê duyệt danh sách 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 cho 1.649 người. Các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp 

tục được quan tâm và triển khai thực hiện kịp thời.  

Tiếp tục triển khai kết hợp quân dân y ở khu vực biên giới phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trình độ nhận thức và phong tục tập quán của 

đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục duy trì phối hợp quân dân y trong việc giám 

sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh nhất là với dịch 

COVID-19 từ khu vực biên giới đến nội địa và tại các khu cách ly tập trung của 

quân đội; đảm bảo y tế cho Hội nghị giao quân năm 2022 và phối hợp với các 

đơn vị liên quan phúc tra sức khỏe sau tuyển quân. Xây dựng kế hoạch khám 

sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân nhân năm 2023 theo hình 

thức khám chéo. Nâng cao công tác tuyên truyền, nhận thức cho đồng bào các 

dân tộc khu vực biên giới về nếp sống vệ sinh, khoa học, dân số và phát triển, an 

toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh; sẵn 

sàng đáp ứng các yêu cầu về y tế để kịp thời ứng phó với thiên tai, thảm họa và 

các tình huống khẩn cấp. Trong năm, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở 

khu vực biên giới. 

Thường xuyên nắm bắt tình hình, theo dõi chặt chẽ các hoạt động và 

chính sách kinh tế, thương mại biên giới của phía Trung Quốc để đánh giá tác 

động, có giải pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến lợi ích 

kinh tế và an ninh quốc gia. Trong năm, 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; tổ chức Hội đàm trực tuyến giữa Lãnh đạo UBND tỉnh 

và Bí thư Thành ủy thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc trao đổi triển 

khai các nội dung hợp tác trọng điểm, tiếp tục hợp tác hiệu quả phòng chống 

dịch Covid-19 và quản lý biên giới, thống nhất giải pháp thúc đẩy hoạt động 

giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cặp cửa khẩu. UBND tỉnh ký, 

triển khai thực hiện Thỏa thuận giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán nước 

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam 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. Tiếp nhận 03 khoản viện trợ không hoàn lại là thiết bị và vật tư y tế 

phòng, chống dịch COVID-19 của Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, Trung Quốc với tổng giá trị 1.977.495 USD qua cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị. Ban hành Phương án về thiết lập "vùng xanh" đảm bảo phòng, chống 

dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa 

khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; ban hành Nội quy cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, Nội quy cửa khẩu chính Chi Ma để phối hợp giải quyết, vừa bảo đảm 

phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.  

Triển khai quyết định số 2269/QĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về 

Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. 

Tập trung ưu tiên hỗ trợ dịch vụ viễn thông băng thông rộng, phủ sóng điện 
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thoại di động và cố định cho vùng biên giới, gắn phát triển dịch vụ viễn thông 

với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, 

hỗ trợ tuyên truyền phổ biến kiến thức để đổi mới phương thức sản xuất, canh 

tác nông nghiệp và nâng cao đời sống Nhân dân. Việc phát triển hạ tầng viễn 

thông thụ động tại các khu vực biên giới, khu vực đặc biệt khó khăn luôn được 

ưu tiên và tập trung nguồn lực xây dựng. Từ đầu năm 2022 đến nay, riêng địa 

bàn 05 huyện biên giới, đã chấp thuận cho doanh nghiệp xây dựng 85 trạm gốc 

điện thoại di động mặt đất (BTS), đảm bảo cho nhu cầu thông tin liên lạc của 

người dân, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. 

Trong đó, có 18 trạm được triển khai tại các xã biên giới. Đây là số lượng trạm 

BTS được xây dựng trong một năm nhiều nhất từ trước đến nay nhằm mục tiêu 

xóa vùng trắng sóng di động. Kinh tế số được đẩy mạnh và triển khai rộng khắp 

các lĩnh vực kinh tế. Kinh tế số nông nghiệp nông thôn tiếp tục duy trì phát triển 

nhanh và bền vững trên 02 sàn thương mại điện tử Portmart.vn và Voso.vn. Việc 

phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của 

người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại 

điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong 

huyện, trong tỉnh ra ngoại tỉnh, toàn quốc. 

Triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. 

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền 

biên giới quốc gia được giữ vững. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng và an ninh. Xây dựng 

lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022. Thực 

hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Quản lý, xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu hợp lý, 

chất lượng bảo đảm, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng địa phương; triển 

khai Đề án tổ chức xây dựng lực lượng và quy định một số chính sách đối với 

dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo huyện Cao Lộc, 

huyện Chi Lăng diễn tập khu vực phòng thủ. Tham gia giao lưu hữu nghị quốc 

phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7. Triển khai tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 

tình hình mới.  

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm khu vực biên giới theo quy định của pháp luật, vận động Nhân 

dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận 

an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên 

giới, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả thu hút nguồn lực xã hội 

cho phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực này. Số vụ phạm pháp hình sự trên địa 

bàn tỉnh được kiềm chế, xảy ra 255 vụ, giảm 55 vụ so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra 

khám phá án đạt 95%, trọng án đạt 100%. Tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa 

chữa nhà ở cho các hộ nghèo, xây dựng nhà bán trú cho học sinh tại địa bàn biên 

giới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo chuyển biến tích 

cực về an ninh, trật tự. Làm tốt công tác quản lý trên tuyến biên giới, phòng chống 

xuất nhập cảnh trái phép. Tổ chức thực hiện các đợt cao điểm trấn áp các loại tội 
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phạm, đảm bảo an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, 

an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; kiểm tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái 

phép khu vực biên giới.  

6. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc  

- Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã nỗ lực, cố gắng triển khai các cơ 

chế, chính sách về phát triển kinh tế khu vực biên giới, tuy nhiên do đặc thù của 

địa phương biên giới, địa hình chia cắt, kinh tế vùng đồng bào nhân dân miền 

núi, khu vực biên giới phát triển còn chậm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa theo 

kịp các vùng khác, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao. Nguồn lực 

đầu tư phát triển còn hạn chế, huy động nguồn lực từ cộng đồng chưa thực sự 

hiệu quả. Hệ thống trường học chuyên biệt (PTDTNT, PTDTBT) còn hạn chế, 

một số trường chưa đạt chuẩn dẫn đến tỷ lệ học sinh thụ hưởng chế độ bán trú 

không đảm bảo theo quy định. Tuy đã được quan tâm, đầu tư nhưng do điạ hình 

chia cắt, do đó, hạ tầng thông tin - truyền thông còn sự chênh lệch giữa các 

vùng, nhất là giữa khu vực đô thị, nông thôn,vùng sâu, vùng xa.  

- Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, việc tổ chức một số 

hoạt động đối ngoại xúc tiến hợp tác đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác thiết lập 

quan hệ cấp địa phương theo chương trình đã được phê duyệt không thực hiện 

được. Việc triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại gặp nhiều khó khăn, nhiều 

chương trình đối ngoại lớn của lãnh đạo tỉnh; hoạt động đối ngoại Đảng, đối 

ngoại nhân dân với phía Quảng Tây (Trung Quốc) và đối tác các nước khác phải 

tạm hoãn, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong hợp tác quốc tế. 

- Các hoạt động thúc đẩy thông thương hàng hóa, mở lại các lối mở, cửa 

khẩu phụ, công tác quản lý giám sát thi công xây dựng các công trình biên giới 

của phía Trung Quốc chịu nhiều tác động của chính sách mới và các biện pháp 

kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại 

khu vực biên giới.  

- Tài nguyên để phát triển du lịch, hạ tầng cơ sở còn hạn chế tại các khu 

vực biên giới; trình độ, nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn hạn 

chế. Việc kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn để thực hiện 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Nguồn kinh phí phục vụ 

cho công tác bảo tồn di sản văn hóa còn hạn chế. 

- Việc tuyên truyền về công tác dân tộc, giảm nghèo; thực hiện các chính 

sách dân tộc ở biên giới chưa thường xuyên; ý chí vươn lên thoát nghèo của một 

bộ phận đồng bào biên giới còn hạn chế, còn có trường hợp không muốn thoát 

nghèo, không muốn ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn để tiếp tục được thụ hưởng 

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.   

- Việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

đã tác động phần nào đến thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; một bộ phận đồng bào DTTS chịu tác động còn có 

những ý kiến bức xúc, phản ứng, kiến nghị. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã 
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hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; tình hình liên quan đến 

khiếu nại, kiến nghị còn xảy ra. Tình hình người DTTS từ nơi khác đến địa bàn 

tỉnh lao động, sinh sống nhưng không đăng ký tạm trú đã gây khó khăn cho công 

tác quản lý.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023 

Các cấp, các ngành tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục 

các hạn chế, khó khăn, bám sát các nội dung, nhiệm vụ giải pháp đã được giao 

tại Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ về phát triển 

kinh tế khu vực biên giới đất liền; trong đó, tập trung triển khai các nhóm, nhiệm 

vụ giải pháp trọng tâm sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến 

các nội dung Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ và Kế 

hoạch số 88/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ sâu rộng đến Nhân dân 

các dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

2. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính 

sách phát triển kinh tế khu vực biên giới mang tính đặc thù của tỉnh Lạng Sơn. 

Tập trung vào một số lĩnh vực: thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đối với các dự án đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực biên giới của tỉnh; thực hiện các chính sách 

ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư 

trong và ngoài nước, vốn viện trợ và vốn vay ưu đãi cho các dự án xây dựng, phát 

triển cơ sở hạ tầng, logistics, công nghiệp, du lịch, đô thị… tại khu vực biên giới; 

các quy định chính sách ưu đãi phù hợp về thuế, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền để 

tạo điều kiện thông quan hàng hóa, phát triển kinh tế khu vực biên giới; tiếp tục rà 

soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc mở rộng các hành lang kinh tế 

xuyên quốc gia đến các địa phương có biên giới đường bộ chưa nằm trên các 

hành lang kinh tế hiện hữu, bao gồm cả tạo lập hành lang kinh tế mới nhằm thúc 

đẩy sự phát triển, kết nối các khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm với nhau và với các 

khu vực phát triển khác như cảng biển, đô thị lớn để tích hợp vào quy hoạch tổng 

thể của tỉnh, vùng, quốc gia. 

3. Tăng cường huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút nguồn lực phát triển 

kinh tế khu vực biên giới. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư 

công để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống, nhất là phát 

triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối từ vùng kinh tế phát triển tới vùng khó 

khăn. Tiếp tục lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, 

vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nguồn vốn 

khác; tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án cấp thiết, có tính chất liên kết 

vùng, có tính lan tỏa tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục khuyến 

khích ưu tiên đầu tư hạ tầng thông tin - truyền thông tại khu vực biên giới. Đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần 
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chuyển đổi mô hình sinh kế, cải thiện đời sống người dân tại các địa phương khu 

vực biên giới. 

4. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng khu vực biên giới. Tiếp tục phát 

triển kinh tế cửa khẩu; rà soát, nghiên cứu việc nâng cấp cửa khẩu phù hợp với 

nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp biên giới cũng như nhu cầu giao thương 

của dân, doanh nghiệp trong nước và của nước láng giềng Trung Quốc. Triển 

khai các tuyến còn lại của đường tuần tra biên giới, đường ra các mốc quốc giới, 

ứng phó sự cố thiên tai, dịch bệnh. Triển khai Đề án Phát triển hạ tầng chợ biên 

giới, miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030. Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông khu kinh tế cửa khẩu.  

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển sản xuất khu vực biên 

giới. Tiếp tục triển khai các chính sách đặc thù về khuyến khích đầu tư, phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn; 

trong đó tập trung phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của 

các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các khu vực biên giới; thực 

hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thực hiện cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng tăng diện 

tích trồng các cây có giá trị kinh tế cao gắn với việc hình thành các vùng chuyên 

canh, tập trung. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ, hướng 

dẫn thủ tục vay vốn cho các hộ gia đình để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

6. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh, nâng 

cao phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới. Chú trọng phát 

triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là giáo 

dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho lao động trẻ để chuyển đổi cơ cấu lao 

động, cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và người công tác 

tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ở khu vực biên giới; đẩy mạnh triển 

khai kết hợp quân dân y ở khu vực biên giới phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, trình độ nhận thức và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc 

thiểu số tại khu vực biên giới của tỉnh. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ gắn với phát triển kinh 

tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, vận động Nhân dân tham gia 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân 

gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới, tạo môi 

trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển 

kinh tế, xã hội. Triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ 

dịch vụ viễn thông băng rộng, phủ sóng điện thoại di động và cố định cho vùng 

biên giới, gắn phát triển dịch vụ viễn thông với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc 

chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tuyên truyền phổ biến kiến 
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thức để đổi mới phương thức sản xuất, canh tác nông nghiệp và nâng cao đời 

sống Nhân dân. 

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; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- UBND các huyện biên giới; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM; 

- Lưu: VT, TH(PVD).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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