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Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày 14 tháng 6 năm 2019  

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh 

 các xã biên giới huyện Đình Lập 

  

Thực hiện Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về kết nối các đơn vị hành chính cấp huyện, các doanh 

nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên 

giới tỉnh Lạng Sơn, Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng – an ninh các xã biên giới như sau: 

1. Tình hình chung của các xã biên giới  

Huyện Đình Lập có tổng số 12 đơn vị hành chính (10 xã và 02 thị trấn), 

trong đó có 02 xã biên giới (xã Bính Xá và xã Bắc Xa).  

Về diện tích: tổng diện tích tự nhiên của 02 xã biên giới là 30.065,20 ha; 

Tổng số thôn của  02 xã biên giới là 29 thôn (trong đó: có 07 thôn giáp 

biên giới); 

Tổng số hộ dân của 02 xã biên giới là 1.180 hộ;  

Các dân tộc sinh sống trên địa bàn 02 xã biên giới chủ yêu là dân tộc 

Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán chỉ; cụ thể: 

- Xã Bắc Xa: Tổng diện tích tự nhiên: 15.642,52 ha; Tổng số thôn: 14 

thôn, trong đó có 05 thôn giáp biên (gồm: thôn Bản Quầy, Bản Háng, Bắc Xa, 

Bản Mạ, Tắp Tính); Tổng số hộ dân: 330 hộ; Có 05 dân tộc anh em sinh sống 

gồm: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán chỉ, trong đó: dân tộc Nùng chiếm 98%; Tổng 

số hộ nghèo là: 119/324 hộ = 36,73%, Hộ cận nghèo là 26/324 hộ = 8,02%. 

Không có hộ gia đình đói; Thu nhập bình quân đầu người: 29 triệu đồng. 

- Xã Bính Xá: Tổng diện tích tự nhiên: 14.422,68 ha; Tổng số thôn: 15 

thôn bản, trong đó có 02 thôn giáp biên (thôn Bản Chắt, thôn Nà Vang); Tổng số 

hộ dân: 850 hộ; Có 04 dân tộc anh em sinh sống gồm: Tày 3.130 người  chiếm 

82,2%; Nùng 524 người chiếm 13,8%; Dao 131 người chiếm 3,4%;  Kinh 21 

người chiếm 0,5%.; Tổng số hộ nghèo là: 99 hộ, tỷ lệ 11,65 %, số hộ cận nghèo 

184 chiếm 21,6%, có 05 hộ gia đình thiếu đói (03 hộ ở thôn Ngàn Chả và 02 hộ 

ở thôn Bản Mọi); Thu nhập bình quân đầu người: 26,37 triệu đồng. 

2. Về các thế mạnh phát triển kinh tế của 02 xã biên giới 

Thế mạnh phát triển kinh tế của 02 xã biên giới chủ yếu từ kinh tế nông, 

lâm nghiệp (Trồng rừng và khai thác sản phầm từ rừng trồng, trồng cây dược 

liệu, chăn nuôi). 
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- Đối với xã Bắc Xa: Tổng sản lượng nhựa thông nhân dân đã khai thác 

được trên địa bàn xã  1.250 tấn. Khai thác gỗ thông tròn đến thời điểm báo cáo 

đạt 990,469m3; Sa nhân đạt 10,1 tấn; hoa hồi 70 tấn; quả Sở 50 tấn (Báo cáo số 

157/BC-UBND ngày 27/12/2018 của UBND xã Bắc Xa Tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018; mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2019) 

- Đối với xã Bính Xá: sản lượng khai thác nhựa thông đạt 2.570 tấn, sản 

lượng khai thác gỗ rừng trồng (chủ yếu là gỗ thông) đạt 1.288 m
3
 (Báo cáo số 

105/BC-UBND ngày 06/11/2018 của UBND xã Bính Xá về tình hình thực hiện 

phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019) Bên cạnh đó, xã có điều kiện vị trí địa lý rất thuận lợi phát 

triển sản xuất hàng hoá, có tuyến đường quốc lộ 31 xuyên suốt từ đầu xã đến 

cuối xã, có cửa khẩu phụ Bản Chắt giao thương với nước bạn Trung Quốc, thuận 

lợi trong việc giao lưu hàng hoá, mở mang thị trường, để có điều kiện phát triển 

mạnh về dịch vụ, vùng hàng hoá tập trung. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, mặt đường hẹp nhiều đoạn 

cua, các xe trọng tải lớn không thể vào tới khu vực cửa khẩu, vì vậy khối lượng 

vận chuyển hàng hóa rất thấp; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là những loại mặt 

hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của nhân dân trong khu vực 

nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao lưu trao đổi hàng hóa tại khu vực, đồng 

thời chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và thúc đẩy các loại hình dịch vụ 

trên địa bàn xã phát triển. 

3. Một số đề xuất hỗ trợ phát triển kinh tế các xã biên giới 

- Đối với xã Bắc Xa và xã Bính Xá khó khăn nhất vẫn là cơ sở hạ tầng: 

Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp hảo tâm tiếp tục 

quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao 

thông nông thôn, cơ sở giáo dục, hệ thống nước sạch cho người dân, điện chiếu 

sáng…Trong đó tập trung kêu gọi hỗ trợ ngay 02 danh mục dự án tại xã Bính Xá 

trong năm 2019: Xây mới 03 phòng học Trường Mầm non II xã Bính Xá và 

Đường trục thôn Bản Xả - Pắc Chóc dài 2. 

 (Có danh mục đề xuất hỗ trợ kèm theo và dự toán 02 danh mục hỗ trợ 

trong năm 2019) 

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh các xã biên giới của huyện Đình Lập./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(eOffice); 

- Sở KH&ĐT (eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice); 

- Phòng TC- Kh huyện(eOffice); 

- UBND các xã Bắc Xa, Bính Xá(eOffice); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ NĂM 2019 

(Kèm theo Báo cáo số       BC-UBND ngày   /6/2019 của UBND huyện Đình Lập) 

 

  I- Dự án đường giao thông  

1. Tên dự án: CỨNG HÓA ĐƯỜNG GTNT ĐƯỜNG TỈNH ĐT.246 - 

THÔN BẢN XẢ XÃ BÍNH XÃ, HUYỆN ĐÌNH LẬP. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện 

  3. Mục tiêu xây dựng: Tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho nhân dân 

trong vùng. Qua đó, thúc đẩy việc trao đổi kinh tế - văn hóa góp phần nâng cao 

đời sống vật chất của nhân dân trong khu vực, phát triển kinh tế xã hội và giữ 

vững quốc phòng, an ninh.  

4. Địa điểm thực hiện: Thôn Bản Xả– Pắc Chóc xã Bính Xá, huyện Đình 

Lập. 

5. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn, cấp IV 

  6. Quy  mô đầu tư xây dựng: 

- Chiều dài tuyến:  2.000 m.    

- Bề rộng nền đường Bnền= 4,0m (chưa kể bề rộng rãnh dọc và mở rộng). 

7. Tổng mức đầu tư: 1.752.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỉ, bẩy trăm năm 

mươi hai triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp 

pháp khác 

 9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019. 

  II. Dự án cơ sở giáo dục 

1. Tên dự án: Nhà 3 phòng học Trường Mầm non II xã Bình Xá, huyện 

Đình Lập. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập 

  3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Mầm non II xã Bình 

Xá, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh nhà trường giảng dạy và học 

tập (dự tính 60 cháu học sinh chia 03 nhóm lớp, mỗi lớp 20 cháu. 

4. Địa điểm thực hiện: Thôn Pò Háng xã Bình Xá, huyện Đình Lập. 

5. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV 

6. Quy mô 

- Xây mới nhà  03 phòng học, cao  1 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 

330m
2
. 

7. Tổng mức đầu tư: 2.000.000.000 đồng. (Hai tỉ đồng) Trong đó: 
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8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp 

pháp khác 

 9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019. 

 



DANH MỤC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÁC XÃ BIÊN GIỚI HUYỆN ĐÌNH LẬP  

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày     /6/2019 của UBND huyện Đình Lập) 

 

 Tên danh mục đề xuất hỗ trợ Địa điểm Ghi chú 

I Xã Băc Xa   

 Công trình giao thông   

1 Cứng hoá đường Nà Thuộc – Khuổi Tà Xã Bắc Xa 4.850 triệu đồng 

2 Đường giao thông thôn Nà Pè Thôn Nà Pè, xã Bắc Xa 300 triệu đồng 

3 Đường giao thông thôn Bắc Xa Thôn Bắc Xa, xã Bắc Xa 100 triệu đồng 

 Công trình nước sinh hoạt   

4 Nước sinh hoạt tập trung thôn Bản Quầy – Nà Thuộc Xã Bắc Xa 2.500 triệu đồng 

5 Nước sinh hoạt tập trung thôn Khuổi Sâu Thôn Khuổi Sâu, xã Bắc Xa 1.000 triệu đồng 

6 Xây bể nước tập trung thôn Kéo Cấn Thôn Kéo Cấn, xã Bắc Xa 150 triệu đồng 

7 Xây bể nước tập trung thôn Bản Văn Thôn Bản Văn, xã Bắc Xa 150 triệu đồng 

8 Xây bể nước tập trung thôn Nà Pè Thôn Nà Pè, xã Bắc Xa 150 triệu đồng 

9 Xây bể nước tập trung thôn Bản Mạ Thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa 150 triệu đồng 

10 Xây bể nước tập trung thôn Bản Quầy Thôn Bản Quầy, xã Bắc Xa 150 triệu đồng 

II Xã Bính Xá   

 Công trình giao thông   

1 Đường trục thôn Bản Xả - Pắc Chóc dài 2 km Thôn Bản Xả - Pắc Chóc 1.752 triệu đồng 

2 Đường trục thôn Ngàn Chả  -  ĐH 46 dài 1 km Thôn Ngàn Trả 950 triệu đồng 

 Công trình giáo dục   
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3 Xây mới 03 phòng học Trường Mầm non II xã Bính Xá Thôn Pò Háng 2.000 triệu đồng 

 Công trình nước sinh hoạt    

4 Nước sinh hoạt tập trung thôn Còn Phiêng Thôn Còn Phiêng 1.600.triệu đồng 

 Công trình điện   

5 Hỗ trợ Xây dựng điện chiếu sáng đường thôn Bản Chắt Thôn Bản Chắt, xã Bính Xá 150 triệu đồng 

6 Hỗ trợ Xây dựng điện chiếu sáng đường thôn Nà Vang Thôn Nà Vang, xã Bính Xá 150 triệu đồng 

7 Hỗ trợ Xây dựng điện chiếu sáng đường thôn Bản Mọi Thôn Bản Mọi, xã Bính Xá 150 triệu đồng 

8 Hỗ trợ Xây dựng điện chiếu sáng đường thôn Quyết Tiến Thôn Quyết Tiến, xã Bính Xá 150 triệu đồng 
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BIỂU DANH SÁCH ĐỀ XUẤT DOANH NGHIỆP THAM GIA HỖ TRỢ CÁC XÃ BIÊN GIỚI  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      /6/2019 của UBND huyện Đình Lập) 

 

Stt Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty Cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn 

Khu 3, thị trấn Nông Trường 

Thái Bình, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

2 
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thiên 

Trường 

Thôn Bản Chắt, xã Bính Xá, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

3 Công ty TNHH MTV Áo Xanh 

Khu 8, thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

4 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đình Lập 

Thôn Khe Mạ, xã Đình Lập, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

5 
Công ty TNHH Rosin Industries Việt Nam 

 

Xã Cường Lợi, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 
 

6 Công ty TNHH MTV thương mại Hiếu Thủy 
Xã Bắc Lãng, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 
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