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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2023 
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Thực hiện Công văn số 8817/BKHĐT-TH ngày 05/12/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị Báo cáo phục vụ Hội nghị về đánh giá tình hình 

KTXH năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, UBND tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

1. Bối cảnh 

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỉnh Lạng Sơn 

bước vào triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong điều kiện có một số thuận lợi cơ bản, 

tiếp nối kết quả thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2020, 2021; đồng thời 

cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: dịch COVID-19 tiếp tục 

diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm; những diễn biến bất thường của 

thời tiết gây nhiều thiệt hại đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

một số huyện; Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách "Zero COVID” đã tác 

động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và kết quả thu ngân sách của tỉnh; giá 

cả một số mặt hàng tăng cao, nhất là nhiên liệu, ảnh hưởng lớn tới sản xuất, đời 

sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh uỷ, sự giám sát của 

HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các giải pháp 

tích cực, đồng bộ trên các lĩnh vực, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân và 

cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh đã đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. 

2. Kết quả đạt được  

2.1. Lĩnh vực kinh tế 

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

trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22% (mục tiêu từ 7 - 7,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch đúng định hướng: nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,1%, công nghiệp - 

xây dựng chiếm 24,4%, dịch vụ chiếm 49,98%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm chiếm 4,52%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng. 
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a) Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

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 được triển khai hiệu quả. Tổng 

diện tích gieo trồng ước đạt 94.031 ha, tổng sản lượng lương thực 304.944 tấn, đạt 

101,33% kế hoạch. Đàn trâu, bò, gia cầm giảm so với cùng kỳ, đàn lợn tăng cao do 

người chăn nuôi tiếp tục đẩy mạnh tái đàn. Trồng rừng mới ước đạt 9.300 ha, đạt 

103,3% kế hoạch, tăng 33,3% so với cùng kỳ, trồng cây phân tán 3,52 triệu cây, đạt 

156,3% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 63,8%. Dự ước năm 2022 có thêm 10 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông 

thôn mới kiểu mẫu; bình quân 01 xã đạt 12,92 tiêu chí. 

b) Phát triển kinh tế cửa khẩu 

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. Tuy UBND 

tỉnh đã nỗ lực tháo gỡ các khó khăn, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 

2022 giảm mạnh so với cùng kỳ, do phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách 

"Zero COVID". Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2022 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%. 

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác lập Quy hoạch tỉnh 

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung thực hiện quyết liệt, trọng 

tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu 

tư công. Ước hết năm 2022, giá trị khối lượng thực hiện các dự án là 2.953,7 tỷ 

đồng, đạt 88,4% kế hoạch; giải ngân 2.953,7 tỷ đồng, đạt 88,4% kế hoạch, trong đó 

giải ngân Kế hoạch vốn giao đầu năm đạt 92,8% kế hoạch, vốn chương trình 

MTQG đạt 75,3% kế hoạch. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải 

nhựa hoặc bê tông đạt 92,8%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được 

cứng hóa đạt 72%. Công tác lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai công tác lập 

các loại quy hoạch đô thị, xây dựng, thực hiện điều chỉnh cục bộ các quy hoạch 

không còn phù hợp. 

d) Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, 

chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,09%. Đã ban hành quyết định thành lập 

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Trình Bộ Công Thương xem xét, bổ sung 11 dự án 

điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát đã thúc đẩy hoạt động 

thương mại, dịch vụ phục hồi, diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch 

vụ 24.451,4 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Hoạt động của hệ thống ngân hàng, 
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dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông tiếp tục được cải thiện, nâng cao chất lượng. 

Hoạt động du lịch có sự phục hồi khởi sắc, tổng lượng khách du lịch ước đạt 3,5 

triệu lượt, tăng 115,6%; doanh thu ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 171,6%.  

đ) Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư 

Năm 2022, các doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn phải đối mặt với nhiều khó 

khăn. UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ước cả năm 

thành lập mới 490 doanh nghiệp, đạt 98%, tăng 1,66%; đăng ký thành lập 60 hợp 

tác xã. Chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 tiếp tục được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực. Ước cả năm chấp 

thuận chủ trương 19 dự án, tổng vốn đăng ký 3.015 tỷ đồng, giảm 04 dự án với 

tổng vốn đăng ký giảm 1.647 tỷ đồng so với cùng kỳ; điều chỉnh 30 dự án, tổng 

vốn tăng 905,15 tỷ đồng, thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động 15 dự án.   

e) Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

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% 

dự toán, trong đó thu nội địa 2.908 tỷ đồng, đạt 123,74% dự toán, thu từ hoạt động 

xuất nhập khẩu 5.000 tỷ đồng, đạt 90,91% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 

là 13.822 tỷ đồng, đạt 115,06% dự toán, tăng 9,22% so với cùng kỳ, trong đó chi 

cân đối ngân sách địa phương 9.983,54 tỷ đồng, đạt 103,31% dự toán, chi các 

chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu 1.979,19 tỷ đồng, đạt 

84,25% dự toán, tăng 78,59%. 

2.2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Giáo dục và đào tạo 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. Công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn 

quốc gia, nâng số trường chuẩn quốc gia lên 269 trường. Hoàn thành tổ chức lại 

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

thành Trường PTDTNT THCS & THPT.  

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được chú trọng, đạt kết quả 

cao. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện đồng bộ, sau khi 

bùng phát trong những tháng đầu năm, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tỷ lệ 

tiêm chủng các nhóm tuổi của tỉnh luôn trong top 15 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng 

nhanh và cao so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Các đơn vị khám, chữa bệnh tổ 

chức trực 24/24 giờ, đảm bảo cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình 

huống có thể xảy ra. Có thêm Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn là đơn vị tự chủ 

nhóm 2. Năm 2022, có 32,9 giường bệnh và 11,2 bác sĩ/vạn dân; 180 xã đạt Bộ 

tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 90%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%. 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và các 

ngày lễ lớn trong năm phù hợp với tình hình thực tế dịch COVID-19. Tỷ lệ thôn có 

nhà văn hóa đạt chuẩn ước đạt 57%. Tổ chức tập huấn và thi đấu các giải thể thao 
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khu vực và toàn quốc, đạt 12 giải và 87 huy chương các loại, đặc biệt lần đầu tiên 

tỉnh đạt 02 Huy chương đồng môn Wushu tại kỳ Seagame 31. Tổ chức thành công 

Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021 - 2022. Công tác 

thông tin, tuyên truyền bảo đảm theo đúng định hướng. 

Tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã 

hội. Tạo việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 

60%. Thực hiện trợ giúp các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối 

tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nhâm Dần. Tổ chức 13 chương trình, hoạt động 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; hoàn thành xây dựng và sửa 

chữa nhà ở cho người có công theo kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 

đạt 1.719,7 tỷ đồng, tăng 2,86%, tổng chi 2.640 tỷ đồng, tăng 8,9%. Tỷ lệ người 

dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,40%. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3%, tương 

đương 5.785 hộ, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 9,27%. Các chính sách về dân tộc, tôn 

giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

2.3. Lĩnh vực chuyển đổi số 

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được tổ chức triển khai toàn diện, rộng khắp 

và đạt kết quả cao. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số, 

nền tảng “Lạng Sơn Cloud”, App “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh. 

Đã hoàn thành 17/30 chỉ tiêu về chuyển đổi số của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại 

Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 

chính xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 81,77%. Đã kiện toàn 1.680 Tổ công nghệ 

số cộng đồng với 7.856 thành viên; tích hợp trợ lý ảo Isee Lạng Sơn vào app 

“Công dân số Xứ Lạng” hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành 

chính công. Tích cực triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

2.4. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ 

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố. 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. Đã tổ chức tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc của 47 dự án liên quan đến đất đai. Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thu hồi, giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước được 

quan tâm và thực hiện theo quy định. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu 

gom, xử lý ước đạt 96,2%. Quản lý, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ triển khai 

50 đề tài, dự án cấp tỉnh. 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. Tiếp tục 

triển khai 20 dự án sở hữu trí tuệ. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng được 

duy trì và hoạt động có hiệu quả. 

2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống 

tham nhũng; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại 

Toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và kết thúc 265/317 cuộc thanh tra, 

kiểm tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 11.609,03 triệu đồng; kiến 
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nghị thu hồi 10.719,88 triệu đồng; đã thu hồi 9.569,3 triệu đồng, đạt 89,26%. Các 

tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính đối với 262 tổ chức, 

cá nhân với số tiền xử phạt là 1.812,34 triệu đồng, đã nộp ngân sách 1.627,94 triệu 

đồng. Qua công tác thanh tra, đã chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc, đã khởi tố 02 

vụ án và 04 bị can. Các cơ quan hành chính đã tiếp 4.209 lượt công dân, tiếp nhận 

4.662 đơn, trong đó có 158 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của 

thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp; đã giải quyết 149 đơn, đạt tỷ lệ 94,3%. Đã 

triển khai và kết thúc 16/20 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi 719,69 triệu đồng. Các lực 

lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm 4.520 vụ, xử phạt 3.987 vụ, tổng số 

tiền xử lý 112,16 tỷ đồng; đã khởi tố 332 vụ, 473 đối tượng buôn lậu, gian lận 

thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm.  

2.6. Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

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. 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. Đã xảy ra 255 vụ phạm 

pháp hình sự, giảm 55 vụ so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95%, trọng 

án đạt 100%. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. 

Tập trung 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.  

2.7. Công tác cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng 

Tổ chức triển khai nghiêm túc và toàn diện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn và thành lập một số 

phường thuộc thành phố Lạng Sơn; sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tiếp tục được đánh giá cao, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực 

tuyến đạt trên 71%. Công tác thi đua - khen thưởng tiếp tục được quan tâm.  

3. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

3.1. Khó khăn, hạn chế 

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. Hoạt động 

xuất nhập khẩu còn gặp nhiều khó khăn, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm so 

với cùng kỳ; chưa thực hiện được việc xuất nhập khẩu thuốc bắc tại cửa khẩu Chi 

Ma. Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp còn khó khăn. Trong công tác 

đầu tư xây dựng tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm so với yêu cầu. Môi 

trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp 

ứng yêu cầu. Số lượng dự án, tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư ngoài ngân 
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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. Cơ sở hạ tầng giáo dục 

được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Một số di tích lịch sử, văn hóa đã xuống cấp. 

Tiến độ tiêm vắc xin nhắc lại, tiêm vét từ tháng 4 trở về đây có chiều hướng chậm 

lại. Số lượng giáo viên, cán bộ ngành giáo dục và ngành y tế xin nghỉ việc, chuyển 

việc nhiều. Đã phát sinh một số đơn thư, vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, 

vượt cấp; một số cán bộ, công chức bị kỷ luật. Hệ thống văn bản hướng dẫn của 

Trung ương thực hiện một số lĩnh vực chưa đầy đủ. Công tác chỉ đạo, điều hành 

của một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế.  

3.2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan: Với những điều kiện khó khăn đặc thù của tỉnh 

biên giới, quy mô nền kinh tế nhỏ,... ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Phía Trung Quốc liên tục thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Bên cạnh đó những biến động, xung đột của một số quốc gia trên thế 

giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam cũng như tỉnh Lạng Sơn. Cuối tháng 

5/2022, các chương trình mục tiêu quốc gia mới được Trung ương giao kế hoạch 

vốn, công tác thẩm định còn chậm. Một số dự án lớn chậm triển khai do các khó 

khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương. Thu hút đầu tư 

giảm, nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 

từ các năm trước; thủ tục đầu tư còn rườm rà. 

b) Nguyên nhân chủ quan: Việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ở 

một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Quy trình thẩm định các dự án đầu 

tư có lĩnh vực quy định còn chồng chéo; một số quy định mới của tỉnh chặt chẽ 

hơn dẫn đến tâm lý không muốn đề xuất dự án của một số nhà đầu tư; còn có sự 

chưa thống nhất giữa quy hoạch các ngành, lĩnh vực. Các chế độ thu hút nhân tài, 

đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng 

được nguyện vọng. Công tác chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với mưa lũ trong 

đầu tháng 5/2022 của một số cơ quan, địa bàn chưa chủ động. 

4. Đánh giá chung 

Với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự tham gia, 

phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự chủ 

động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, 

thống nhất của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp, mặc dù còn một số khó khăn, hạn chế, nhưng năm 2022 tỉnh Lạng Sơn dự 

kiến đạt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra. Sau khi đại dịch 

COVID-19 được khống chế, kinh tế của tỉnh nhìn chung phục hồi nhanh và toàn 

diện; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ có 

bước tăng trưởng nhanh. Công tác lập Quy hoạch tỉnh triển khai thực hiện cơ bản 

bảo đảm kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành chính được 

quan tâm đẩy mạnh, thứ hạng tăng cao; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển 

biến tiến bộ; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự 

an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng, ngoài 
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hợp tác truyền thống với Quảng Tây, Trung Quốc, đã có những bước tiến mới, mở ra 

nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế khác. 

5. Bài học kinh nghiệm 

- UBND tỉnh Lạng Sơn đã bám sát và cụ thể hóa nghiêm túc, kịp thời, đúng 

đắn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ vào điều kiện thực tế địa phương; đồng thời, thực hiện 

đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương đối với 

các mặt công tác của tỉnh. 

- Tập thể lãnh đạo luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, chủ động trong chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết 

liệt, năng động và hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể trong giải quyết các vấn đề 

mới, vấn đề khó. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và từng 

thành viên trong tập thể lãnh đạo; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao 

năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 

- Luôn bám sát, theo dõi diễn biến của dịch bệnh COVID-19, từ đó xây dựng 

các phương án, xác định mục tiêu và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi 

và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, luôn đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, giữ vững, củng cố 

quốc phòng, an ninh và ngược lại.  

- Chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực của Nhà nước, 

doanh nghiệp và người dân. Phát động các phong trào thi đua gắn với khen thưởng, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả. Tăng cường liên kết, trao 

đổi thông tin, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đẩy mạnh công tác 

đối ngoại địa phương để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, của đất nước.  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

1. Bối cảnh  

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được xây dựng trong bối cảnh 

tỉnh Lạng Sơn có nhiều cơ hội, thuận lợi. Kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng 

phục hồi và có bước tăng trưởng, cùng với đó những kết quả đạt được về phát triển 

kinh tế - xã hội trong những năm qua và sự phục hồi nhanh về kinh tế trong năm 

2022 là tiền đề thuận lợi cho kinh tế - xã hội tỉnh vươn lên, bứt phá trong năm 

2023. Trách nhiệm các cấp, ngành, công chức trong thực thi nhiệm vụ được nâng 

lên, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được 

cải thiện; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư đã và đang phát huy hiệu quả; 

các dự án lớn, trọng điểm đang tiếp tục được triển khai, thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác đối ngoại ngày 

càng mở rộng và hiệu quả... là những yếu tố tích cực trong tổ chức thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh tiếp tục phải đối mặt với những 

khó khăn và thách thức: quy mô nền kinh tế nhỏ, nguồn lực còn hạn hẹp; kết cấu 
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hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển; thiếu mặt bằng sạch để thu hút đầu tư; trình độ, chất lượng nguồn nhân lực, 

thu nhập bình quân đầu người còn thấp; kinh tế cửa khẩu phụ thuộc nhiều vào cơ 

chế, chính sách của phía Trung Quốc; đời sống Nhân dân nhiều khu vực còn khó 

khăn. Ngoài ra, với những biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh 

cũng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với những biến động 

của tình hình thế giới, giá cả thị trường, lạm phát gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến 

đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.  

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 7 - 7,5%. 

- Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp chiếm 19 - 20%, công nghiệp - xây dựng 

25 - 26%, dịch vụ 50 - 51%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4 - 5%. 

- Tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn đạt 55 - 56 triệu đồng. 

- Lượng khách du lịch đạt 3.760 nghìn lượt, doanh thu đạt 2.850 tỷ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 8 - 9%. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.200 tỷ đồng. Tổng chi ngân 

sách địa phương 13.592,5 tỷ đồng. 

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng 34 - 35 nghìn tỷ đồng. 

2.2. Các chỉ tiêu xã hội: 

- Xây dựng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 

96,1%, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 75%. 

- Phát triển thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia. 

- Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn đạt 62%. 

- Có 200 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 11,3 bác sĩ và 33,3 giường 

bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,05%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; tỷ lệ người lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 3%. 

- Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên, giảm phạm pháp hình 

sự từ 3% trở lên. 

2.3. Các chỉ tiêu môi trường: 

- Trồng rừng mới 9.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,2%. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 96,4%; tỷ lệ chất thải 

y tế được xử lý đạt 100%. 
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3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm  

3.1. Tập trung thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án của UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các chương trình, 

đề án của UBND tỉnh về phát triển các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025. Triển 

khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung hoàn thiện, triển khai các cơ 

chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh.   

3.2. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược "Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động phương án ứng 

phó hiệu quả với các dịch bệnh khác có thể xảy ra. 

3.3. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, tạo sự chuyển biến rõ 

nét; tập trung quản lý chặt chẽ quy hoạch, cấp phép xây dựng, vệ sinh môi 

trường,... 

3.4. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung triển khai có hiệu quả các chương 

trình, đề án, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã 

được phê duyệt. Chủ động chuẩn bị và triển khai kế hoạch sản xuất đảm bảo thời 

vụ. Thực hiện tốt công tác trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo 

vệ, phòng chống cháy rừng. Chủ động các biện pháp phòng ngừa; kiểm soát an 

toàn thiên tai; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả. Tập trung hỗ trợ xây dựng các 

chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác xây dựng mã số 

vùng trồng các sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Nâng cao 

chất lượng chương trình nông thôn mới bằng mô hình nông thôn nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu.  

3.5. Tiếp tục tăng cường công tác hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc để 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thông quan hàng hóa. Tiếp tục thực hiện 

điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch tại khu vực cửa khẩu phù hợp định hướng 

phát triển. Tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động thương mại, thu hút đầu tư và 

thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu 

chức năng.  

3.6. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 

trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa 

đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đặc 
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biệt là các dự án trọng điểm, các dự án có tính chất liên kết vùng. Tiếp tục triển 

khai đầu tư và thi công các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, ưu tiên một số tuyến 

đường tránh một số thị trấn. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hạ tầng cung cấp điện; 

hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; hạ tầng giáo dục, đào tạo, y 

tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ. 

3.7. Tiếp tục tạo điều kiện để phát triển công nghiệp. Hoàn thành thành lập 

và tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, trọng tâm là Khu công 

nghiệp Hữu Lũng và các cụm công nghiệp mới được thành lập. Khai thác có hiệu 

quả lợi thế của tỉnh về thương mại. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực 

hiện tốt hoạt động tín dụng. Dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông tiếp tục mở 

rộng mạng lưới. Tập trung phát triển toàn diện ngành du lịch, từng bước phấn đấu 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

3.8. Đẩy mạnh việc thực hiện, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách 

về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn 

trong công tác thẩm định dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư.  

3.9. Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội.  

3.10. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023 và triển khai năm học 2023 - 2024. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị trường học, công nhận thêm 15 trường đạt chuẩn quốc gia. Tập trung 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Duy trì công tác phòng, chống dịch COVID-

19, triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% xã, 

phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã. Quản lý, tổ chức tốt hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã 

hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thực hiện tốt chính sách 

dân tộc và tôn giáo. 

3.11. Tích cực duy trì chỉ tiêu đã đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu về chuyển đổi số đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 đúng tiến độ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng chính quyền 

số, phát triển kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số, công dân số.  

3.12. Triển khai các nhiệm vụ về quản lý tài nguyên, môi trường. Tập trung 

phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến 

bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.  

3.13. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh 

chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh. 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 nâng cao hiệu quả hoạt 

động đối ngoại.  
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3.14. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch về cải cách 

hành chính. Tiếp tục cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, hoạt động 

của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Hoàn thành trình Đề án điều chỉnh địa 

giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn và Phương án sắp xếp tổ chức 

bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của thành phố Lạng Sơn sau mở 

rộng. Xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm. 

3.15. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông. Nâng cao hiệu 

quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; 

phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác khen thưởng, phấn đấu 

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, xem xét một số nội dung cụ thể sau: 

1. Đề nghị tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ giao 

quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đối với Quốc lộ 4B và giao tỉnh làm cơ quan 

chủ quản dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Các Bộ, ngành Trung ương xem xét, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban 

hành chính sách ưu tiên tăng mức hỗ trợ các nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn với đặc thù là tỉnh khó 

khăn, nhiều xã biên giới để góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giao tại 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. 

3. Giao chi tiết kế hoạch vốn trung hạn 5 năm vốn sự nghiệp thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia để kịp thời cụ thể hoá các mục tiêu nhiệm vụ. 

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; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTT; 

- Lưu: VT, TH (PVD). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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