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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 dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào 

cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện 

đến cơ sở, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn huyện đã đạt được 

những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.  

Năm 2023 là năm 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, tình hình dịch bệnh, thiên tai có thể diễn biến bất thường, ảnh 

hưởng lớn đến 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 huyện đã thông qua; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Lộc Bình phát động thi đua sâu rộng trong toàn huyện 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 

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện. Phấn đấu phát triển kinh tế 

với tốc độ tăng trưởng khá và bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, 

nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật 

và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Huy động các nguồn vốn để đầu tư xây 

dựng các công trình cơ sở hạ tầng; khai thác hiệu quả các nguồn thu; tăng cường 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, 

trường học; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. Tăng cường công tác quản lý 

trật tự đô thị, trật tự xây dựng; công tác quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi 

trường. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.  
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Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân; phát triển cơ bản toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông; từng bước hoàn thiện xây dựng, 

phát triển nền tảng chính quyền điện tử; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội 

và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phấn đấu đạt tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế theo kế hoạch. Đẩy mạnh cung cấp các dịch 

vụ hành chính công trực tuyến, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của 

huyện. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, 

an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiện tốt công tác tuyển 

quân, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch; tăng cường triển 

khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực triển khai 

Đề án “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”; 

tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế. 

- Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu: 8.028.505 triệu đồng (dự ước). 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 92.615 triệu đồng. 

- Sản lượng một số loại sản phẩm cây trồng chủ yếu:  

+ Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 37.000 tấn (trong đó lúa 

28.000 tấn; ngô 9.000 tấn). 

+ Khoai lang: 4.000 tấn. 

+ Nhựa thông: 8.000 tấn. 

+ Gỗ tròn: 8.000 m3.  

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn do huyện quản lý: 122 tỷ đồng.  

- Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng qua địa phương tăng bình quân: 

11,11%. 

- Lượng khách du lịch: 245 nghìn người; doanh thu du lịch: 137,8 tỷ 

đồng. 

- Xây dựng xã Tĩnh Bắc đạt chuẩn nông thôn mới, xã Khánh Xuân đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Xây dựng đường bê tông xi măng giao thông nông thôn: 30 km; tỷ lệ 

cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã (rải nhựa hoặc bê tông): 100%; tỷ lệ cứng 

hóa đường ô tô đến trung tâm thôn: 77,49%. 
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2.2. Các chỉ tiêu xã hội. 

-  Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 02 trường. 

- Duy trì 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

- Giữ tỷ lệ mức giảm sinh: 0,25%o. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 14%; 

giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi còn 20,2%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá 80%; thôn, khu phố đạt tiêu 

chuẩn văn hoá 75%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 95%. 

- Tỷ lệ thôn, khu phố có nhà văn hóa đạt chuẩn: 48,6%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 57%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên. 

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt: 92,03%. 

- Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí: ≥5%. 

- Giảm phạm pháp hình sự: ≥3%. 

2.3. Các chỉ tiêu về đất đai, môi trường. 

- Trồng rừng mới: 1.200 ha; tỷ lệ che phủ rừng 58,4%. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 97%; phấn đấu 

tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch: 93%. 

-  Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý: 98%; tỷ lệ chất thải 

y tế được xử lý: 100%. 

-  Tỷ lệ cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt: 83%. 

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”.  
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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 huyện. 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 theo Kế 

hoạch số 301/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Lộc Bình về 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 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 huyện (DDCI), đẩy mạnh cải cách hành 

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

huyện 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. 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phù hợp với thực tiễn của huyện như phong 

trào: “Lộc Bình cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lộc Bình hội nhập và 

phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”,... 

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. 

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

khen thưởng. 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. 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. 

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 huyện. 
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4. Thời gian thi đua 

Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Các đơn vị tham gia cụm, khối thi đua của huyện 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 huyện 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 Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, định kỳ 

báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển 

khai phong trào thi đua năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm một cách thiết 

thực, hiệu quả.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 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 huyện Lộc Bình 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 tỉnh;                                                      
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ;                                                     

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch,  các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên HĐ TĐKT huyện; 

- Các đơn vị thuộc cụm, khối thi đua của huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng VHTT, TT VHTTTT (đăng tin); 

- Lưu: VT, NV(HVT).               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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