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BÁO CÁO 
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nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm 

là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch 

số 249/KH-UBND ngày 28/10/2021 về thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND 

ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 

06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế - xã 

hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện 

Đình Lập. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

- Hệ thống đường huyện, tỉnh: Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa, tăng cường 

bảo dưỡng sửa chữa duy trì khả năng khai thác sử dụng các tuyến đường huyện, 

đường tỉnh tạo điều kiện phát triển khu vực nông thôn; 

+ Đường tỉnh trên địa bàn huyện có 01 tuyến đường tỉnh ĐT.246 với 

chiều dài là 43Km, đã được cứng hóa từ Km0 đến Km 22+500m đạt tỷ lệ 

52,3%. Trong năm 2021 UBND tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định phê duyệt 

Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 

ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19 - Km43, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn với Tổng chiều dài tuyến 23.248,62m, trong đó: Điểm đầu tại Km19+00 

ĐT.246 thuộc địa bàn thôn Tẩn Lầu, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, Điểm cuối tại 

Km42+248,62 ĐT.246 giao với Km5 đường tuần tra biên giới, xã Bắc Xa, 

huyện Đình Lập; Chủ đầu tư là Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 

thông –Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; về tiến độ hiện đã thông báo thực 

hiện dự án, UBND huyện đang phối hợp với chủ đầu tư tuyên truyền giải phóng 

mặt bằng để triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

+ Đề xuất nâng cấp tuyến đường huyện ĐH.40 thành tuyến đường quốc 

lộ; tỷ lệ cứng hóa đường huyện đến thời điểm báo cáo đạt 60,3/169 đạt 35,68%;  

dự kiến năm 2022 tăng tỷ lệ cứng hóa 80,7Km/169 đạt 47,75%. 



2 

 

+ Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư đề xuất đầu tư bổ sung 

hạng mục tuyến nhánh thuộc đường (ĐH.41) vào thôn Pò Khoang,  xã Đình  

Lập, huyện Đình Lập với chiều dài tuyến 6,3Km vào dự án Xây dựng, cải tạo, 

nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập. 

- Trong năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Nghị quyết số 

44/NQ-HĐND ngày 25/11/2021. Về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông  

kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Với tổng 

chiều dài khoảng 10,3Km, đường cấp III miền núi, kết nối với ĐT.232, tại vị trí 

ranh giới giữa tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh.  

- Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải 

đẩy nhanh tiến độ dự án đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 

30A; Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca. UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt 

điều chỉnh dự án tại quyết định số 1570a/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 Phê duyệt 

điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh ngập vào trung tâm 

các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an 

sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập. Giai đoạn 2 thực 

hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Hiện UBND huyện đang phối hợp với chủ 

đầu tư triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án để triển khai thi công. 

 - Hệ thống đường xã, thôn, đường ngõ, xóm: Tiếp tục thực hiện cứng hoá 

theo Quyết định số 162/QĐ –UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Lạng  

Sơn về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025. Trong 6 thán đầu năm 2022 kết hợp lồng ghép các nguồn vốn để 

tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình xây 

dựng nông thôn mới, tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng đường giao 

thông nông thôn theo cơ chế “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, thực hiện cứng hóa 

được 3,44km trong đó: đường trục xã là 1,0km; đường trục thôn là 0,46 km; 

đường ngõ xóm, trục chính nội đồng là 1,98 km. (Theo kế hoạch đề ra là 22,2 

km/1 năm đạt chỉ tiêu). Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 xây dựng cứng hóa được 

111,05 km, trong đó đường trục xã là 27,77 km; đường trục thôn là 16,38 km; 

đường ngõ xóm là 65,45 km và 1,45 km đường trục chính nội đồng. 

- Hệ thống đường nội thị: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống vỉa hè, 

thoát nước, cây xanh và cảnh quan tại thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường 

Thái Bình; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị, khu dân cư theo quy 

hoạch, đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ hoàn thiện các tiêu chí tuyến phố văn 

minh đô thị. 

 - Hiện huyện đang chuẩn bị các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng mở mới 

tuyến Đường nội thị kéo dài (Km55+240 – Km57+230/QL4B) và Khu đô thị 

phía Đông 2, thị trấn Đình Lập (GĐ1) với quy mô 9,15ha. 

 - Phối hợp với các sở ngành có liên quan, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đề xuất 

hướng tuyến, các điểm đấu nối, quy mô đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp 

QL 4B đoạn Km18 - Km80 Quốc lộ 4B; UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với 

Sở Giao thông vận tải, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát hiện trường xây dựng 

sơ bộ hướng tuyến dự án đi qua trên địa phận địa bàn huyện Đình Lập. đã lập Tờ 
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trình số  23/TTr-UBND ngày  18/02/2022 về đăng ký Bổ sung danh mục dự án 

cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng Đất lúa, Đất rừng phòng hộ, Đất 

rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn huyện Đình 

Lập trong đó có danh mục của dự án với tổng diện tích dự  kiến thu hồi khoảng 

321,44ha.  

 - Phối hợp với Sở giao thông vận tải các đơn vị liên quan tham mưu trình 

phê duyệt các điểm đấu nối cụm công nghiệp Đình Lập, các khu dân cư mới trên 

địa bàn huyện.  

 - Kêu gọi thu hút đầu tư xây bến xe huyện Đình Lập tại thôn Phật Chỉ theo 

quy hoạch đã được duyệt, dự kiến xây dựng hoàn thành 2025 để đạt tiêu chí 

huyện nông thôn mới do quy mô diện tích bến xe hiện có không đạt tiêu chí. 

2. Huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị 

- Từ đầu năm 2022 UBND huyện đã tập trung huy động nguồn lực xã hội, 

kết hợp nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị 

từng bước đồng bộ, hiện đại, góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình phát 

triển đô thị huyện Đình Lập giai đoạn 2020 - 2025; 

- Hoàn thành xong đề án công nhận đô thị loại V đối với 02 thị trấn, đã 

được Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt công nhận đô thị 

loại V đối với thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái Bình. 

- Đầu tư xây dựng hoàn thành dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và chợ 

thị trấn Nông Trường Thái Bình với diện tích 2,39ha đã được bàn giao đưa vào 

sử dụng từ tháng 4/2022. 

- Tập chung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng đang 

triển khai trên địa bàn thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình như: 

Dự án Khu trung tâm văn hóa thể thao và dân cư với quy mô diện tích 7,2ha ; 

Dự án khu đô thị phía đông với diện tích 14,79ha;  

- Hoàn thiện thi công xây dựng xong công trình Cải tạo, sửa chữa vỉa hè, 

thoát nước thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập (Giai đoạn 1)...Tiếp  

tục triển khai dự án cải tạo, sửa chữa vỉa hè thị trấn Đình Lập giai đoạn 2, hiện 

đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện các bước 

thẩm định, phê duyệt dự án, triển khai thi công trong quỹ II năm 2022. 

- Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ 

tục đầu tư Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng hồ Khuổi In. 

- Hoàn thành việc lập và tổ chức công bố Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết trung tâm thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại 

Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND huyện Đình Lập; 

Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch chi tiết xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thương 

phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500; Chỉ đạo UBND các xã thực 

hiện lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn. 

3. Huy động nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp 

- Cụm công nghiệp Đình Lập đã được UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung vào 
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Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 -2020, xét đến năm 2025 tại Quyết định số 

502/QĐ-UBND ngày 23/3/2022. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, 

UBND huyện Đình Lập đã tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng Cụm công nghiệp huyện Đình Lập do Công ty Cổ phần đầu tư kinh 

doanh An Phú Hưng đề xuất (Địa chỉ: R2.218 tòa nhà Florence, số 28 Trần Hữu 

Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội). UBND huyện 

Đình Lập đã ban hành Thông báo số 454/TB-UBND ngày 25/3/2022 Về việc 

tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Đình Lập. Thời gian thực hiện đăng 

tải và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25/3/2022 đến hết ngày 29/4/2022. Hết thời gian 

đăng tải không có thêm nhà đầu tư quan tâm nộp hộ sơ. 

Hiện UBND huyện đã chủ động phối hợp với đơn vị tài trợ lập quy hoạch 

chi tiết Cụm công nghiệp Đình Lập, TL 1/500 là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh 

doanh An Phú Hưng hoàn thiện xong đồ án, dự kiến xin ý kiến thẩm định, nhân 

dân tại khu vực có dự án và các sở ngành có liên quan trong tháng 5/2022 và 

phê duyệt trong tháng 6/2022. UBND huyện cũng chủ động phối hợp với Sở 

Công Thương hoàn thiện thủ tục thành lập Cụm công nghiệp, dự kiến trình 

UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 5/2022. Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng 

thực hiện các bước, thẩm định để nhà đầu tư phê duyệt dự án, GPMB trong quý 

III năm 2022. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đưa Cụm 

công nghiệp Đình Lập vào hoạt động ổn định. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút các nhà đầu tư, 

cải cách hành chính, tập trung giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ của dự 

án...đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn. 

4. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khác 

- Hạ tầng thương mại: Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia 

đình kinh doanh đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ thương mại như xây 

dựng siêu thị mini, các cửa hàng tiện lợi tại trung tâm các xã, thị trấn… . Xây 

dựng hoàn thành và bàn giao chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình 

với diện tích khoảng 5.000m2 đưa vào sử dụng và hoạt động từ tháng 4/2022. 

Thực hiện hỗ trợ xây dựng 01 cửa hàng tiện lợi tại trung tâm xã Châu Sơn với 

số tiền 20 triệu đồng bằng nguồn kinh phí của huyện. Quy hoạch, chuẩn bị quỹ 

đất, thu hút đầu tư xây dựng mới thêm 01 chợ tại khu đô thị phía đông thị trấn 

Đình Lập. Thúc đẩy rộng rãi thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến, phấn 

đấu đến 2025 có trên 50% người dân trên địa bàn huyện mua sắm bằng hình 

thức trực tuyến.  

- Hạ tầng cung cấp điện: Đôn đốc triển khai, đẩy nhanh tiến độ đối với 

các dự án cấp điện đang triển khai trên địa bàn, phối hợp với ngành điện lực 

triển khai thực hiện các dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia; 

+ Xây dựng hoàn thành công trình cấp điện thôn Bình Lâm - Hòa Bình, xã 

Lâm Ca, huyện Đình Lập với quy mô xây dựng mới đường dây trung thế 35kV 

nhánh rẽ đến các trạm biến áp Hòa Bình có tổng chiều dài: 2,497km; Xây dựng 

mới 01 trạm biến áp 100KVA-35/0,4kV; đường dây hạ thế sau trạm biến áp với 
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chiều dài: 4,7km;   

+ Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, lồng ghép với Chương trình 

mục tiêu quốc gia, Nông thôn mới... quan tâm bố trí vốn cải tạo nâng cấp hệ 

thống lưới điện hạ áp nông thôn tại các vùng nhỏ lẻ, dân cư thưa thớt mà ngành 

điện lực chưa bố trí được nguồn lực để đầu tư nhằm đảm bảo tiêu chí nông thôn 

mới trên địa bàn huyện,  

+ Phối hợp với Sở Công Thương, nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư 

đối với các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện. Hiện Sở Công Thương 

đã xây dựng và phê duyệt đề án phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn trong đó 

huyện Đình Lập được quan tâm đề xuất quy hoạch xây dựng 08 nhà máy điện 

gió với tổng công suất 1.126MW; trong giai đoạn 2022-2025 dự kiến đầu tư 03 

dự án với tổng công suất 326MW. 

- Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp:  

+ Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 

các công trình đầu mối, hệ thống kênh, mương hiện có đã xuống cấp không đảm 

bảo năng lực tưới. Từ đầu năm đến nay huyện đã triển khai đầu tư xây dựng, sửa 

chữa nâng cấp 1,263Km kênh mương nội đồng; sửa chữa 04 công trình đập, 

nâng tổng diện tích tưới được củng cố khoảng 20ha. 

+ Phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa 

bàn như: Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Bính Xá; Trang trại chăn 

nuôi lợn thương phẩm xã Lâm Ca. 

- Hạ tầng Giáo dục, đào tạo: Kết hợp nguồn vốn trung ương, tỉnh, Chương 

trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác tiếp tục thực hiện chương trình 

kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Từ đầu năm huyện đã đầu 

tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho 03 trường để công nhận lại chuẩn quốc gia gồm: 

Trường THCS thị trấn Đình Lập, Trường MN II xã Bính Xá và TH xã Đình Lập. 

Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia 

đối với các điểm trường trên địa bàn 2 xã Châu Sơn, Lâm Ca để kịp hoàn thành 

tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Hạ tầng y tế; văn hóa, thể thao và du lịch:  

+ Hạ tầng y tế: Trạm y tế xã Châu Sơn đang được triển khai xây dựng; 

tiếp tục duy trì tỷ lệ 12/12 xã, thị trấn trạm y tế xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã.  

+ Hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà 

văn hóa các xã Châu Sơn, Lâm Ca; hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư xây 

dựng nhà văn hóa xã Đồng Thắng. Tập trung huy động các nguồn lực và xã hội 

hóa để đầu tư hạ tầng văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân đối với 

114 nhà văn hóa thôn (69 nhà cải tạo, nâng cấp và 29 nhà xây mới) trong đó từ 

đầu  năm 2022 đến nay huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã thực hiện cải 

tạo, xây mới đối với nhà văn hóa thôn tại các xã Đình Lập (01 xây mới; 01 cải 

tạo, sửa chữa), Châu Sơn (01 xây mới; 03 cải tạo sửa chữa), Bắc Lãng (02 xây 
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mới;  04 cải tạo, sửa chữa); xây dựng mới 02 sân tập thể thao đạt chuẩn nông 

thôn mới, đối với Sân thể thao xã Kiên Mộc đã san mặt bằng xong, sân thể thao 

xã Bắc Xa đã có đất để xât dựng tuy nhiên còn vướng cột điện chưa thể thi công 

được; Trong thời gian tới huyện tiếp tục đầu tư các công trình văn hóa thể thao 

gắn với các tiêu chí huyện nông thôn mới.  

 - Hạ tầng thông tin, truyền thông: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, các sở ngành liên quan và các doanh nghiệp viễn thông rà soát toàn bộ 

các điểm trên địa bàn huyện chưa được phủ sóng điện thoại di động, mạng 

Internet 4G, đặc biệt quan tâm đến vùng biên giới, vùng sâu trên địa bàn huyện 

đề xuất đầu tư đầu tư xây dựng trạm phát sóng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ - thông tin hoàn 

thành mục tiêu Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2019 - 2025; Đề án xây dựng đô thị văn minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 

2025, kế hoạch chuyển đổi số quốc gia trển địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của 

thông tin và chuyền thông cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. 

5. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch; 

nâng cao hiệu quả huy động, quản lý vốn, tạo nguồn lực để đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng 

- Tập chung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các 

dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện. Đẩy 

nhanh tiến độ đối với các dự án như: Trung tâm văn hóa, thể thao và khu dân cư 

huyện; Cụm công nghiệp; Khu đô thị phía đông; các khu đô thị, dân cư mới; các 

dự án giao thông trên địa bàn... ưu tiên bố trí vốn thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng, tái định cư.  

- Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở coi trọng, phát huy vai trò của 

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận 

động cán bộ, đảng viên, nhân dân thống nhất nhận thức và hành động trong 

công tác giải phóng mặt bằng; thành lập, kiện toàn các Ban chỉ đạo công tác 

giải phóng mặt bằng; 

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của thị 

trấn Đình Lập, thị trấn Nông trường Thái Bình. Công bố rộng rãi các quy hoạch 

đã được phê duyệt; rà soát, kiểm tra, đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch 

đất quốc phòng - an ninh; đảm bảo phát triển kinh tế -xã hội gắn với bảo vệ môi 

trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ 

quyền biên giới quốc gia. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiểm tra, kịp 

thời phát hiện, xử lý các vi phạm quy hoạch. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn, 

đơn vị tài trợ quy hoạch hoàn thiện các bước thủ tục điều chỉnh quy chung xây 

dựng các xã trên địa bàn huyện. Hiện đã có 02 xã phê duyệt xong nhiệm vụ là các 

xã Lâm Ca, Thái Bình; riêng xã Lâm Ca đã cơ bản hoàn thiện dự kiến phê duyệt 

trong tháng 6/2022; 08 xã còn lại đang thực hiện các bước lập nhiệm vụ dự kiến 

hoàn thành trong tháng 5/2022. Tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư quan tâm hoàn 
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thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đình Lập để hoàn thiện các 

bước thủ tục phê duyệt trong tháng 6/2022. Phối hợp với Sở Xây dựng lập đồ án 

quy hoạch vùng Đình Lập đảm bảo tiến độ theo kế hoạch hoàn thành tiêu chí về 

quy hoạch của huyện nông thôn mới; hiện Sở Xây dựng đang thực hiện xin ý kiến 

nhân dân và các cơ quan liên quan để hoàn thiện nhiệm vụ trình UBND tỉnh phê 

duyệt theo quy định. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa phương thức huy động 

vốn đầu tư, trọng tâm là vốn ngoài ngân sách để phát triển kinh tế - xã hội; phối 

hợp tốt với nhà đầu tư triển khai dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ 

Khuổi In, Khu đô thị phía Đông (giai đoạn 1) thị trấn Đình Lập; Cụm công 

nghiệp Đình Lập; các dự án điện gió trên địa bàn huyện... Tập chung các nguồn 

vốn để đầu tư động bộ hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị. Rà soát, quản lý tốt 

nguồn thu ngân sách, tăng cường công tác chống thất thu ngân sách; quan tâm rà 

soát, thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để tạo nguồn lực cho đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Ưu tiên tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn 

phấn đấu tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 

97%; Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 90%; phối 

hợp với Sở Giao thông Vận tải, các chủ đầu tư các dự án đang đầu tư trên địa 

bàn, thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các 

công trình. Thu hút đầu tư xây dựng bến xe khách huyện Đình Lập theo quy 

hoạch được duyệt, đáp ứng hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới.  

2. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị, khu dân 

cư trên địa bàn như: Khu trung tâm văn hóa thể thao, Khu đô thị phía đông, 

Đường nội thị kéo dài (Km55+240 – Km57+230/QL4B) và Khu đô thị phía 

Đông 2, thị trấn Đình Lập (GĐ1). 

3. Phối hợp với Sở công thương, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, thực hiện 

các thủ tục thành lập cụm công nghiệp, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự 

án đầu tư xây dựng, thực hiện GPMB dự án theo kế hoạch đã đề ra. 

4. Phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan, các nhà đầu tư thực 

hiện triển khai các dự án điện gió trên địa bàn theo Phương án Phát triển điện 

lực tỉnh Lạng Sơn được duyệt. 

5. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng các xã, Quy  

hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Đình Lập tỷ lệ 1/500, Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỷ 

lệ 1/500. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị Ban Quản lý dự án tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải đẩy nhanh tiến 

độ thi công dự án đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A; 

Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính 
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Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19 - Km43, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục 

quan tâm cải tạo sửa chữa, nâng cấp tuyến đường QL31 hiện có một số đoạn đã 

xuống cấp nhân dân đi lại hết sức khó khăn. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở nghành có liên quan, sớm hoàn thành 

các thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Đình Lập để huyện làm cơ sở triển khai 

các bước tiếp theo. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét, tổng hợp ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và đầu tư (b/c); 

- Thường trực huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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