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CHỈ THỊ    

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ  

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 

 

Năm 2022 với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh 

uỷ, giám sát của Hội đồng nhân dân 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 Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của 

các cấp, các ngành và sự nỗ lực, đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh 

nghiệp, mặc dù còn những khó khăn, hạn chế nhưng năm 2022 tỉnh Lạng Sơn đã 

đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.  

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực 

hiện và phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu 

của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); năm có các ngày 

kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh như: kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), kỷ niệm 90 năm 

Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). Dự báo tình 

hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh 

tế, xã hội. Trong nước, tình hình dịch bệnh, thiên tai có thể diễn biến bất thường, 

ảnh hưởng nặng nề tới phát triển kinh tế, xã hội.  

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi 

đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 

2023 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát động thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh, với chủ đề: 

“Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo 

bứt phá”, tập trung vào thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua, cụ thể 

như sau:  

1. Mục tiêu tổng quát 

Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp 

tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế gắn với kinh tế số, trọng 

tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển 

kinh tế cửa khẩu và du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển đồng 

bộ thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Tiếp tục phát triển toàn diện hệ thống kết 
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cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công 

nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

- xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo 

đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân. Nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút 

đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững 

chủ quyền biên giới quốc gia. 

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. 
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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%. 

3. Nội dung thi đua 

3.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 

của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế 

hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí 

Minh và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác thi đua, 

khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trong 

đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong 

trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ 

khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền 

vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn 

với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

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. 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. Thực 

hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền số, cải thiện và nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính công 

(PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch để thu hút mạnh mẽ các 

nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

 3.4. 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, tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án quan trọng theo hình thức đối tác 

công tư (PPP); tăng cường xúc tiến vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
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chính thức (ODA) và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án 

trọng điểm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các dự án đầu tư, đảm bảo hoàn 

thành đúng tiến độ. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có tính chất 

liên kết vùng gắn với phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải 

phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025”; phong 

trào thi đua “Giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” giai đoạn 

2022 - 2025”; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3.5. Tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của 

từng cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhóm nhiệm 

vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

 3.6. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do 

Thủ tướng Chính phủ phát động phù hợp với thực tiễn của tỉnh như phong trào: 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai 

bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, 

công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời triển khai 

và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao năng lực quản lý nhà 

nước, nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Phong trào thi đua 

“Quyết thắng”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng vũ 

trang nhân dân. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức đoàn thể, nâng cao vai trò tập hợp, vận động hội viên, các tầng 

lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và 

các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

3.7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ 

chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, 

thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Cùng với việc tổ 

chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp phát động các 

phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua tập trung giải 

quyết những vấn đề trọng tâm, khó khăn, phức tạp, những vấn đề phát sinh từ 

thực tiễn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quan tâm biểu dương, khen thưởng 

kịp thời thành tích thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó chú trọng 

khen thưởng đối với tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; đẩy mạnh tuyên 

truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc 

tốt, tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa trong cán bộ và các tầng lớp Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

4. Thời gian thi đua 

Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. 
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5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Các đơn vị tham gia cụm, khối thi đua của tỉnh có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh và các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ vận 

động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực 

hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

5.2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn 

đốc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai phong trào thi 

đua năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm một cách thiết thực, hiệu quả.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và 

Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nêu cao tinh thần cách mạng, quyết tâm 

phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2023./. 

 

Nơi nhận:                                                   
- Hội đồng TĐKT TW;                                                      
- Ban TĐKT TW;                                                     

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh; 

- Các ĐV cụm, khối theo QĐ số 239/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV, TTTT; 

- Lưu: VT, NC (TPT).               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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