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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Lãng 

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt các nội dung tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ, Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ, triển khai đồng bộ các nội dung và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại 

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh.  

2. Yêu cầu 

Triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp và chính sách chủ 

yếu thực hiện Chương trình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình 

thực tiễn địa phương và gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện Văn Lãng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công của giai đoạn 05 năm 2021-2025 và hàng năm. 

Phân công nhiệm vụ, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; việc tổ chức 

triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, 

các ngành, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và huy động được sự tham 

gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. 

II. MỤC TIÊU 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế duy trì hoạt động, 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch,... qua đó góp phần ổn định kinh tế, phấn 

đấu phục hồi, phát triển nhanh các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

2. Nâng cao tính tự chủ, thích ứng của nền kinh tế; tiết giảm chi phí, hỗ 

trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ 

chức kinh tế và người dân. 

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống 

của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng 

chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. 

4. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, tăng 

cường, giữ vững quốc phòng, an ninh.  
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền được giao. 

a) Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chính sách quy định 

tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Công điện số 

126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 46/KH-

UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh và nội dung tại Kế hoạch này của UBND 

huyện. Việc thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, bảo 

đảm đúng quan điểm, mục tiêu, đối tượng, thời gian hỗ trợ; thực hiện công khai, 

minh bạch, hiệu quả; không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí. 

b) Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kiên 

định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; bảo đảm an sinh xã 

hội, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, khôi phục và ổn định 

thị trường lao động, tạo việc làm; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đồng thời phát huy sức mạnh 

của người dân, hệ thống chính trị cơ sở trong kiểm soát dịch bệnh để phục hồi 

phát triển kinh tế, xã hội.  

c) Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, 

quy định pháp luật cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh và tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; đề xuất 

các giải pháp, khuyến khích phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô 

hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Đẩy 

mạnh việc thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; chủ động xây dựng và tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của ngành, lĩnh vực, 

địa phương nhằm phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững.  

d) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Năm 2022 phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch 

vốn đầu tư công; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, địa phương cần tập 

trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:  

- Giao trách nhiệm cụ thể đối với từng lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo công 

tác giải ngân vốn đầu tư công; thành lập Tổ công tác theo dõi, thúc đẩy giải ngân 

vốn đầu tư công; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc đối với các dự án. 

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư; thực hiện đấu thầu qua mạng 

theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; 

đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc 

liên quan đến đất đai. 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán 

ngay khi có khối lượng; rà soát, báo cáo UBND huyện điều chuyển, điều hoà kế 

hoạch vốn linh hoạt giữa các dự án (thuộc thẩm quyền).  
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- Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu 

tư công; các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng, hợp đồng.  

- Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên 

quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra.  

e) Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, tăng 

cường, giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả 

công tác đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường ổn định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Đăng ký danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn vốn Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổng 

hợp trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán và mức vốn đầu tư công cho 

các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công và 

Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ báo cáo tiến độ giải ngân, nhu cầu giải ngân 

các dự án thuộc Chương trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

b) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, định kỳ (hoặc đột 

xuất theo yêu cầu) báo cáo kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, 

điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án giải 

ngân tốt, còn thiếu vốn. Tổ chức họp xem xét, đôn đốc triển khai thực hiện các 

dự án khởi công mới năm 2022 và 2023; triển khai các văn bản và đôn đốc việc 

đấu thầu qua mạng trên địa bàn huyện theo quy định.  

c) Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh; tập trung thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện,... góp phần rút ngắn thời gian 

và chi phí gia nhập thị trường. Tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, 

hợp tác xã để  kịp thời nắm bắt những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn huyện, qua đó tiếp tục 

thống nhất những giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất 

để phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

d) Thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu đạt và vượt dự toán 

ngân sách nhà nước đã được giao; các giải pháp huy động, bố trí kinh phí để 

thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình thuộc trách nhiệm ngân sách địa 

phương quản lý. Tổng hợp nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình đã đầy đủ thủ 

tục đầu tư, điều kiện giao kế hoạch vốn, xây dựng phương án phân bổ dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, 2023 cho các nhiệm vụ chi thuộc Chương trình. 

e) Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022, 2023 theo dự toán được 

giao, đảm bảo chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, nhất là chi sự 

nghiệp có tính chất đầu tư. Tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp, lồng ghép các 

nhiệm vụ chi; thực hiện thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên chậm phân bổ, 

chậm triển khai; đảm bảo nguồn chi thực hiện các cơ chế chính sách của trung 

ương, của tỉnh ban hành, ưu tiên kinh phí để thực hiện công tác phòng chống 

dịch Covid-19 và các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm, 

an toàn cân đối ngân sách nhà nước địa phương. 
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3. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình huyện, các Chủ đầu tư  

a) Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn huyện. Trong đó 

tập trung đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai thi công và giải ngân vốn đầu 

tư các dự án được giao làm Chủ đầu tư. Đến hết niên độ ngân sách năm 2022 

hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. 

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án 

đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; 

thực hiện nghiêm túc, triệt để việc chỉ định thầu phải đúng với quy định Luật 

Đấu thầu. Thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại Khoản 3 

Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp 

dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. 

4. Chi Cục thuế khu vực III 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh (như: Miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt 

nước, gia hạn thời hạn nộp thuế,...) nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các chủ thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

b) Thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu đạt và vượt dự toán 

ngân sách nhà nước; phân tích, rà soát, dự báo, xác định và đánh giá những nhân 

tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quản lý chặt chẽ 

các nguồn thu; chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,... 

tận dụng các dư địa tăng thu ngân sách nhà nước. 

5. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giao dịch ngân hàng 

TMCP Bưu điện Liên Việt, Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội 

(Chi nhánh tại huyện Văn Lãng) 

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh, của 

ngành về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân 

hàng, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất 

lượng tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

huyện được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

b) Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ 

nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy 

định và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; theo dõi sát diễn biến 

kinh tế, thị trường tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. 

c) Tiếp tục thực hiện hiệu quả trên địa bàn huyện các Chương trình, chính 

sách tín dụng trọng điểm của trung ương, của tỉnh. Trong đó tích cực triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về 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 Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 
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và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019. 

d) Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách 

thực hiện Chương trình (như: Chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo 

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị 

định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/9/2019 của Chính phủ; Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm và cho vay nhà ở xã hội,...) và báo cáo UBND huyện, Ban Đại 

diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện để báo cáo Ngân hàng chính sách xã hội 

tỉnh theo quy định. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Theo dõi chặt chẽ tình hình thương mại nội địa, xuất nhập khẩu hàng 

hóa qua địa bàn huyện; rà soát, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh lưu thông hàng 

hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho doanh nghiệp; 

kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo các giải pháp bảo đảm cân đối cung 

cầu hàng hóa, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. 

b) Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, thực hiện hiệu quả 

các phương án cung ứng hàng hóa; tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống chợ trên 

địa bàn huyện; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và nâng cao năng lực 

hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có; triển khai hỗ trợ giá điện, 

tiền điện cho doanh nghiệp, người dân khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

c) Tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh 

vận tải; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tham mưu UBND huyện chỉ đạo 

đôn đốc, thúc đẩy tiến độ đối với các dự án giao thông trên địa bàn. 

d) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

7. Trung tâm Y tế huyện 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Triển khai Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022- 

2023 (sau khi UBND tỉnh ban hành); xây dựng hướng dẫn thực hiện các biện 

pháp y tế phù hợp với tình hình, lộ trình mở cửa lại các ngành kinh tế (trên cơ sở 

các văn bản hướng dẫn của tỉnh) gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Rà 

soát, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy định hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định về đi lại, di 

chuyển của người dân, hàng hóa lưu thông, sản xuất, kinh doanh. 

b) Xây dựng phương án bảo đảm Vắc-xin tiêm chủng Covid-19, thuốc 

điều trị và thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đảm 

bảo kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm. Trong đó tập trung nguồn lực, tổ chức thực 
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hiện thần tốc Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022. 

c) Thực hiện rà soát danh mục dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang 

thiết bị của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhu cầu đầu tư sát với 

khả năng cân đối vốn được dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội; chủ động thực hiện công tác chuẩn bị dự án để kịp 

thời triển khai dự án sau khi được thông báo vốn chính thức. 

d) Nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng 

cường năng lực y tế dự phòng, năng lực phòng chống dịch bệnh của trạm y tế 

cấp xã, trung tâm y tế huyện đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. 

8. Phòng Lao động, TBXH và Dân tộc 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách trên địa bàn huyện và tổng 

kết, đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tham mưu đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, 

người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.  

b) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin về vị trí việc làm 

trống và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp; triển khai, thực hiện 

các giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, trong đó chú trọng chủ 

động kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn mở các lớp đào tạo nghề theo địa 

chỉ đảm bảo việc làm cho người lao động. 

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về cho vay 

Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vũng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 

của Quốc hội đến các đối tượng thụ hưởng. Rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn 

và xây dựng kế hoạch thực hiện (ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của các Bộ, 

ngành trung ương và UBND tỉnh). 

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Xây dựng các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng 

thi công công trình, dự án trên địa bàn huyện; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, chuẩn bị các điều kiện về đất đai để sẵn sàng triển khai các dự án đầu 

tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách 

b) Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định 

rõ từng bước công việc, trách nhiệm của người đứng đầu, cam kết với nhà đầu 

tư, doanh nghiệp,... về tiến độ triển khai; đặc biệt là các dự án trọng điểm của 

tỉnh thực hiện trên địa bàn, khu vực cửa khẩu cần quyết liệt tập trung thực hiện 

để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh,... nhằm tạo quỹ đất sạch để thu 

hút các nhà đầu tư theo định hướng phát triển của tỉnh, huyện, nhất là các dự án 

quan trọng, có tính chất lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển theo từng ngành, lĩnh vực 

và kinh tế - xã hội.  
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10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, lợi thế của 

kinh tế đồi rừng, thực hiện có hiệu quả trên địa bàn huyện các Chương trình, Đề 

án phát triển lâm nghiệp; đẩy nhanh tốc độ tái đàn lợn, chăn nuôi đảm bảo an 

toàn sinh học, đồng thời kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.   

b) Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với các mô hình liên kết 

tiêu thụ; phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững gắn với hợp đồng, doanh 

nghiệp, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ; đẩy mạnh thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

c) Chủ động, nắm chắc tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhất là các 

mặt hàng nông sản chủ lực của huyện; chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Đồng thời tăng cường 

hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực, là thế mạnh 

của huyện với các nhà cung cấp, đảm bảo tiêu thụ lâu dài và ổn định.  

d) Tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc 

thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng thực hiện Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quy định một số 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 Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 

e) Triển khai có hiệu quả các Chương trình xúc tiến thương mại, thương 

mại điện tử và mở rộng thị trường tiêu thụ xuất khẩu nông, lâm sản. 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, thể thao và 

truyền thông huyện 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi du lịch phù hợp với 

diễn biến dịch Covid-19, trong đó chú trọng:  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, 

thế mạnh du lịch của huyện Văn Lãng trên trang thông tin điện tử của huyện, các 

phương tiện thông tin đại chúng,... để tiếp tục thu hút khách du lịch cũng như 

các nhà đầu tư đến với Văn Lãng. 

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch; hỗ trợ, hướng dẫn 

trong  thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

- Tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, đa dạng hóa các 

sản phẩm du lịch; từng bước hình thành chuỗi liên kết du lịch; tăng cường xúc 

tiến, mời gọi nhà đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối,… để phục hồi, 

phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới. 

b) Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nhân lực, các điều kiện an ninh, an toàn, 
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năng lực y tế, các phương án mở cửa trở lại các hoạt động thể thao, dịch vụ giải 

trí, văn hóa, nghệ thuật,... và các hoạt động cần thiết khác theo lộ trình phù hợp 

đảm bảo an toàn, đúng quy định. 

c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 285/KH-UBND 

ngày 20/12/2021 của UBND huyện thực hiện 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. 

d) Thực hiện tốt công tác định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền về 

những kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực: 

- Về kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ y tế; chính sách 

an sinh xã hội; các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho 

người dân, doanh nghiệp.  

- Phổ biến, giáo dục ý thức, kiến thức và kỹ năng phòng vệ của người dân 

trước thiên tai, dịch bệnh; thực hiện cung cấp thông tin, kỹ năng, dịch vụ khám, 

chữa bệnh và y tế dự phòng, trong đó có dịch bệnh Covid-19.  

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về biểu dương, khích lệ các tấm gương 

tốt, điển hình, cách làm hay,... tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin 

của nhân dân. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Triển khai quy trình mở cửa Trường học an toàn, khoa học, hiệu quả, 

phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đảm bảo theo đúng quy định về 

thẩm quyền và điều kiện. 

b) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về cho vay 

học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị 

phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19; đồng thời rà soát, 

tổng hợp nhu cầu vay vốn và xây dựng kế hoạch thực hiện (ngay sau khi có cơ 

chế, chính sách và văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền). 

12. Phòng Nội vụ  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

a) Triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và trên tất cả 

các lĩnh vực chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. 

b) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả thực thi công vụ; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các xã biên giới tham mưu UBND huyện: 

a) Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; kịp thời trao đổi thống nhất với phía 

Trung Quốc để giải quyết các vấn đề phát sinh. 

b) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đẩy 

nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các 
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Khu vực Cửa khẩu trên địa bàn huyện.  

c) Phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh trong triển khai thực 

hiện Cửa khẩu số tại Cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng). 

14. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã 

hội huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ thuộc 

Chương trình đến hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp 

nhân dân được biết. Phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện Chương 

trình, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nếu phát hiện tồn tại, hạn chế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng, ban, ngành và UBND các 

xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện cụ thể, phù hợp; khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo 

đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết. 

Định kỳ báo cáo UBND huyện về tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

(qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 20/8 của năm 2022, năm 2023 

và trước ngày 20/4/2024.  

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch. Tổng hợp, tổ chức đánh 

giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/8 của năm 2022, năm 2023 

và trước ngày 25/4/2024 theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c); 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (P/h); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Đăng tải Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                   Lê Tuấn Minh 
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