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BÁO CÁO 
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013  

của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế 
  
  

Thực hiện văn bản số 606/SNgV-HTQT ngày 22/8/2018 của Sở Ngoại vụ 
tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW 
của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.  

UBND huyện Chi Lăng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 22-
NQ/ TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện, 
cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Trong những năm qua, công tác hội nhập quốc tế luôn được cấp ủy, chính 
quyền huyện Chi Lăng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc tuyên truyền, 
quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà 
nước và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/ TW ngày 10/4/2013 của Bộ 
Chính trị về hội nhập quốc tế. Hàng năm, UBND huyện đã xây dựng các chương 
trình, kế hoạch hoạt động về công tác đối ngoại lồng ghép với các chương trình, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện để tổ 
chức triển khai thực hiện; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hội nhập quốc 
tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực trong quá trình hội nhập quốc tế 
nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm chủ lực, duy trì 
tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định 
chính trị; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn. Song song với đó, huyện còn quan tâm tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh 
và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
như: Tăng cường thu hút, xúc tiến kêu gọi đầu tư mở rộng thị trường, tăng thu hút 
du lịch, hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hóa nông sản được đẩy mạnh. Thực hiện 
tốt công tác đối ngoại người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để 
Việt kiều về thăm thân, đầu tư gắn với việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân 
tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.  

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, tình 
hình hoạt động của các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn nhiều 
yếu tố phức tạp; nhận thức về hội nhập quốc tế ở một số cấp, ngành, trong một bộ 
phận Nhân dân còn chưa đầy đủ. Việc cập nhật thông tin, tình hình trên thế giới, 
trong khu vực còn chưa được thường xuyên, tài liệu phục vụ công tác đối ngoại ít, 
chưa kịp thời, chưa đảm bảo tính thời sự.  
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương về hội nhập 
quốc tế 

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế (HNQT); phổ biến các cam kết, 
trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của Việt Nam khi tham gia vào các tổ chức kinh 
tế khu vực và thế giới; cập nhật các chương trình, sự kiện, hoạt động HNQT có sự 
tham gia của Việt Nam, Nghị quyết số 22-NQ/ TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính 
trị,….1 được quan tâm thực hiện, thông qua nhiều hình thức như: Hội thảo, hội 
nghị, ban hành các văn bản chỉ đạo, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 
như Đài phát thanh, truyền hình, Báo Lạng Sơn, các trạm phát lại, tổ chức tiếp 
sóng truyền hình, phát thanh của huyện... nhằm thông tin kịp thời các cơ hội, thách 
thức của HNQT, phương hướng, nhiệm vụ hội nhập quốc tế trong từng ngành, lĩnh 
vực để thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo sự kiên định và đồng thuận 
cao trong xã hội. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên 
chức nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, không để 
bị lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc bởi các đối tượng xấu. Qua công tác tuyên truyền 
cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thấy rõ sự cần thiết, 
cấp bách và giành nhiều thời gian quan tâm tìm hiểu các vấn đề liên quan đến 
HNQT. Trong 5 năm qua, các trạm phát lại truyền hình, phát thanh đã tiếp sóng 
đầy đủ các chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, các chuyên mục, chuyên đề, tin bài, phóng sự có nội dung về 
Hội nhập quốc tế (tiếp sóng chương trình VTV1: 122.050 giờ, chương trình 
VOV1: 9.125 giờ; thực hiện phát thanh, truyền hình được 350 tin bài); thường 
xuyên biên tập và sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình có nội dung 
về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội sẵn sàng cho hội nhập quốc tế của địa 
phương: Các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, theo các tiêu 
chuẩn quốc tế VietGap, công tác quảng bá tiêu thụ sản phẩm hướng tới thị trường 
quốc tế của thương hiệu Na Chi Lăng, Hồi Xứ Lạng; công tác gìn giữ, phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống của địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế.  
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tuyên truyền các bộ Luật có nội dung liên 
quan đến yếu tố nước ngoài cũng được quan tâm thực hiện: Bộ Luật Dân sự năm 
2015, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Hòa giải ở cơ sở; 
                                                 

1 Chương trình hành động số 19/CTr-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW 
ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Chương trình hành động của Chính phủ 
ban hành theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 và Chương trình hành động số 107-
CTr/TU ngày 15/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 
10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 06/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn về thực hiện chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;  
03 văn kiện về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn huyện (Nghị 
định thư phân giới cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giưới; Hiệp định về cửa khẩu và 
quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc). 
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Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hộ tịch....Đã phối hợp tổ chức hội nghị phổ 
biến, tuyên truyền được 30 cuộc cho 1.916 lượt người nghe, giải quyết được 04 hồ 
sơ trong lĩnh vực Hộ tịch  liên quan đến thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế 

UBND huyện đã thường xuyên cử đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
tham gia các lớp tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, các Hội nghị, chương trình tập huấn về đối ngoại, hợp tác quốc tế do Bộ 
Ngoại giao, Sở Ngoại vụ tổ chức2 và thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cập 
nhập kiến thức hội nhập quốc tế cho công chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Chú 
trọng công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực của địa phương nhằm đáp ứng yêu 
cầu hội nhập. 

Chỉ đạo tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo 
hành lang pháp lý thông thoáng và hiệu quả trong thu hút đầu tư, phát triển sản 
xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, năng lực, trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên 
hệ công tác, thu hút nguồn lực đầu tư đến với huyện. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, công tác giám 
sát, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du 
lịch tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác xã giới thiệu, quảng bá sản phẩm; 
chú trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các chính sách, chương 
trình hỗ trợ về vốn, đào tạo, tiếp cận thông tin, công nghệ. 

 Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi hợp tác và đầu tư; tranh 
thủ sự hỗ trợ, cầu nối uy tín từ các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. 
Đẩy mạnh hợp tác và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các thị trường có tiềm năng lớn. Rà 
soát, điều chỉnh quy hoạch và các chính sách để kêu gọi đầu tư. 

3. Kết quả hội nhập quốc tế về kinh tế  

Là 1 huyện nội địa của tỉnh Lạng Sơn, trong những năm qua các cấp ủy, 
chính quyền huyện đã tăng cường mở rộng, nâng cao hiệu quả của công tác đối 
ngoại và hợp tác quốc tế. Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 
phối hợp với các đơn vị tuyển dụng lao động tăng cường đưa người lao động đi 
làm việc ở các tỉnh trong nước và nước ngoài theo chính sách hỗ trợ lao động và 
việc làm của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các lực tượng chức năng tăng cường công tác 
đấu tranh chống các loại tội phạm. Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên 
quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội được các lực lượng chức năng được quan tâm thực hiện tốt, 
Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục về chính sách trong lĩnh vực di cư, tuyên truyền về 
phòng chống buôn bán người và di cư bất hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên 
chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn 
tăng cường công tác kiểm tra thông tin về người di cư trên địa bàn, đặc biệt là 

                                                 
2 Trong kỳ báo cáo có 15 lượt cán bộ, công chức của huyện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại nước 

ngoài. 
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thông tin tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo và phòng, chống di cư bất hợp pháp và 
buôn bán người tập trung vào các địa bàn trọng yếu, các thôn, bản có điều kiện 
kinh tế-xã hội khó khăn và có nhiều lao động vượt biên trái phép sang nước ngoài 
lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện nghiêm các quy định của 
pháp luật về công tác xuất, nhập cảnh. Đồng thời tiến hành kiểm tra, đôn đốc công 
tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài 
để kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém qua đó tổ chức thực 
hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của một số hộ dân còn gặp nhiều 
khó khăn, tính đến 30/8/2018, trên địa bàn huyện có 1.587 lao động chuyển dịch 
sang Trung Quốc lao động (trong đó: Có 812 trường hợp có giấy thông hành, 775 
trường hợp không có giấy thông hành); có 378 phụ nữ lấy chồng Trung Quốc, 9 du 
học sinh bên Trung Quốc. 

Kinh tế huyện trong giai đoạn 2013 - 2018 được duy trì ổn định, môi trường 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh, kết cấu hạ tầng kinh tế tiếp tục được cải thiện. Tốc độ 
tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người có chuyển biến 
tích cực, năm sau cao hơn năm trước; ngành công nghiệp-xây dựng, thương mại – 
dịch vụ có bước chuyển biến vượt bậc, việc Nhà máy xi măng Đồng Bành hoạt 
động ổn định, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Giá trị 
sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ; Tổng 
doanh thu hàng hóa bán lẻ, dịch vụ du lịch ước đạt 1.064 tỷ đồng, tăng 6% so với 
cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được quan tâm thực hiện, cơ sở hạ tầng 
tiếp tục được quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện. Cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng tốt 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo. 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh về thực 
hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn”. UBND huyện đã 
triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện; tranh 
thủ các nguồn lực của tỉnh trong việc đầu tư xây dựng các hạng mục của khu công 
nghiệp Đồng Bành để thu hút các nhà đầu tư. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện kế hoạch phát triển các mặt hàng chủ lực của huyện như vật liệu xây dựng, 
nông sản, duy trì thương hiệu cho sản phẩm Na Chi Lăng, Hoa hồi Lạng Sơn, Cao 
khô Vạn Linh, Ngựa Bạch Hữu Kiên, Rau Bồ Khai… 

Công tác triển khai thực hiện việc hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển 
nông thôn được huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện. Trong đó tập trung xây dựng 
nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.Huyện 
đã có 06 xã đã thực hiện hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục phát 
triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, công tác khuyến nông, công tác đầu tư 
cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp được huyện chú trọng thực hiện. Việc bê tông hóa 
kênh mương thủy lợi được đẩy mạnh thực hiện, việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ 
giới hóa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai 
thực hiện. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 
18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ và du 
lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Cụ thể: Thương mại của huyện tiếp 
tục có bước phát triển nhất định, ngành hàng đa dạng, phong phú nhiều chủng loại, 
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đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Tổng mức lưu chuyển 
hàng hóa bán lẻ tăng (năm 2013 đạt 592,5 tỷ đồng, đến năm 2018 tăng lên ước đạt 
1.064 tỷ đồng), tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm. Công tác kiểm tra, kiểm soát, 
bình ổn thị trường giá cả hàng hoá được duy trì thực hiện thường xuyên. Việc triển 
khai thực hiện cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được 
đẩy mạnh thực hiện,  hiệu quả trong thực hiện ngày càng cao. Hệ thống phân phối 
hàng hoá phát triển đa dạng và rộng khắp, các mặt hàng thiết yếu được quan tâm, 
cung ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân. 

Hoạt động xuất khẩu: Chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham 
gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của địa phương hướng xuất khẩu ra 
các thị trường ngoài nước tiếp tục được huyện quan tâm đẩy mạnh triển khai thực 
hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp 
cận các thị trường nước ngoài, nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao 
giá trị xuất khẩu của địa phương. Với thế mạnh về cây ăn quả, nông sản, các sản 
phẩm sơ chế từ sản phẩm nông, lâm nghiệp. Trong những năm qua một số doanh 
nghiệp, đơn vị kinh doanh đã chủ động, nỗ lực tìm kiếm và tiếp cận các thị trường 
nước ngoài, từng bước tạo được độ tin cậy của một số đối tác nước ngoài; sản 
lượng, giá trị các mặt hàng xuất khẩu của địa phương có xu hướng tăng, chất 
lượng, giá trị ngày một tăng lên.  

Hoạt động xúc tiến thương mại được huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện, đặc biệt trong năm 2018 huyện đã tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện, mời các hiệp hội, doanh nghiệp kinh doanh 
nông sản của Trung Quốc tham dự nhằm quảng bá, xúc tiến xuất khẩu, đưa sản 
phẩm nông sản của huyện đến các thị trường nước ngoài, góp phẩn tìm kiếm thị 
trường mới, tiềm năng cho các sản phẩm lợi thế của huyện. 

Cơ sở hạ tầng thương mại của huyện tiếp tục được quan tâm, cải tạo, nâng 
cấp; Công tác quy hoạch các hạng mục hạ tầng thương mại, dịch vụ tại các khu 
vực trung tâm huyện, các xã, thị trấn tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện; Công tác 
thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ trong những năm 
gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, huyện đã thu hút được một số doanh nghiệp 
tham gia đầu tư vào địa bàn, như là đầu tư vào chợ (chợ thị trấn Đồng Mỏ), cửa 
hàng xăng dầu (cửa hàng số 6 thị trấn Đồng Mỏ), ngân hàng BIDV, VietTinBank, 
xây dựng mới trụ sở, khu chăn nuôi tập trung Hòa Phát tại xã Hòa Bình, khu chăn 
nuôi Bò sửa tại xã Vân Thuỷ… 

Hoạt động dịch vụ trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, số doanh 
nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ còn hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây ngành dịch vụ của huyện tiếp tục có bước phát triển đáng kể, năm 2013 giá trị 
ngành dịch vụ đạt 420,3 tỷ đồng, đến năm 2018 giá trị ước đạt 1.064 tỷ đồng. Tốc 
độ tăng trưởng bình quân ngành dịch vụ giai đoạn 2013-2018 đạt 6%, cơ cấu kinh 
tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ đạt 22%. 

4. Kết quả mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu 
quả công tác đối ngoại 
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Quan hệ hữu nghị giữa các tổ chức, đoàn thể nhân dân trên địa bàn huyện với 
các đối tác được tăng cường và mở rộng. Hàng năm trong các hoạt động trao đổi, 
học tập kinh nghiệm của tỉnh đều có các cá nhân, tổ chức, đoàn thể của huyện tham 
gia. Trong hai năm 2017- 2018, UBND huyện Chi Lăng đã phối hợp với các Sở, 
Ban, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức thành công Ngày hội Na 
Chi Lăng cấp tỉnh với nhiều chuỗi sự kiện phong phú đa dạng như: Xây dựng kế 
hoạch phát động sản xuất Na an toàn, xây dựng các mô hình vườn mẫu, tổ chức 
thực hiện bẫy bả đồng bộ ruồi vàng hại na; Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo 
chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất Na; Tổ chức các hoạt động xúc tiến 
quảng bá sản phẩm Na Chi Lăng… Trong đó, đón hơn 80 lượt khách mời và đại 
biểu Trung Quốc sang dự Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt 
Nam-Trung Quốc. Qua đó, đã tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn đến đông đảo nhân dân cả nước và quốc tế. Các sản phẩm nông sản 
chủ lực của tỉnh đã được quảng bá, giới thiệu ra thị trường trong và ngoài nước, 
đặc biệt là đặc sản Na Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Qua đó từng bước xây dựng chuỗi 
giá trị cho đặc sản Na Chi Lăng theo hướng bền vững, góp phần cải thiện đời sống 
cho nhân dân.  

Thông qua việc tổ chức các sự kiện quan trọng của địa phương, các hoạt 
động giao lưu, đối ngoại với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, các sự 
kiện văn hóa, hội chợ giao lưu thương mại, qua đó góp phần khơi dậy truyền thống 
yêu nước của dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh 
chống "diễn biến hòa bình", giữ vững ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. 

5. Kết quả hội nhập trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, du lịch, giáo 
dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác 

5.1. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 Trong những năm qua các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã tiếp 
nhận hơn 459 USD từ tổ chức ROI (Reach Out International), đầu tư 01 phòng học  
thông minh cho trường Tiểu học xã Bằng Mạc và các nguồn đầu tư từ các tổ chức 
phi chính phủ trong dự án Room T0 Read cho 07 đơn vị trường Tiểu học trên địa 
bàn huyện. Tiếp nhận triển khai dự án Chương trình “Đảm bảo chất lượng giáo dục 
trường học giai đoạn 2010 - 2015” (SEQAP) từ Hiệp định Tài trợ giữa Việt Nam 
và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) tại các 
trường trên địa bàn huyện với tổng nguồn vốn: 9.304.000.000 đồng thực hiện từ 
năm 2010-2015. Khi thực hiện chương trình (SEQAP) các trường học được đầu tư 
kinh phí để xây dựng thêm các phòng học, nhà đa năng và mua sắm thêm các 
trang, thiết bị phục vụ công tác dạy và học (trường TH xã Vân Thủy, mầm non 
Vân Thủy, trường Tiểu học 2 Thị trấn Chi Lăng). Chương trình SEQAP đã hỗ trợ 
tích cực, thiết thực cho học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc, học sinh nhà xa 
trường trong học tập.  

Năm 2017, Tổ chức phi chính phủ KOICA (Hàn Quốc) hỗ trợ đầu tư lớp học 
thông minh cho Trường Tiểu học xã Bằng Mạc qua đầu mối là Sở Ngoại vụ tỉnh 
Lạng Sơn vốn thực hiện 1.061 triệu đồng là vốn hỗ trợ không hoàn lại. Công ty 
Reachout International, Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế đã thực hiện cung 
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cấp, lắp đặt các hạng mục máy tính, thiết bị giảng dạy, hệ thống mạng, bàn ghế, 
phần mềm máy tính... và kiểm tra, vận hành, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng 
quy định hiện hành. Qua đó đã giúp đơn vị nhà trường đảm bảo được cơ sở vật 
chất, nâng cao năng lực dạy và học cho giáo viên, học sinh nhà trường. 

Hiện đang triển khai Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất 
giai đoạn 2, triển khai năm 2016, Kế hoạch kết thúc năm 2020. Tổng vốn thực hiện 
36.200 triệu đồng, trong đó vốn ODA hỗ trợ không hoàn lại 30.800 triệu đồng, vốn 
trong nước 5.400 triệu đồng. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện chương trình dạy học Tiếng 
anh hệ 10 năm từ bậc học tiểu học. Thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội 
dung, phương pháp giáo dục ở các ngành học cấp học, chỉ đạo thực hiện tốt việc 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác quản lý. Đẩy 
mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên và 
nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ của học sinh. 

5.2. Trong lĩnh vực y tế 

Tiếp nhận và triển khai dự án "Nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống 
HIV/AIDS và tệ nạn xã hội" tại các xã Hòa Bình, Vạn Linh, Y Tịch với tổng 
nguồn vốn: 67.800.000,đồng. Dự án được triển khai tại các xã đã trang bị cho 
người dân vùng dự án hiểu biết về cách phòng chống HIV/AIDS. 

Hiện đang triển khai Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng 
Sông Hồng tỉnh Lạng Sơn triển khai năm 2013, kế hoạch kết thúc và năm 2019. 
Tổng vốn thực hiện 79.818 triệu đồng, trong đó vôn ODA hỗ trợ không hoàn lại 
75.140 triệu đồng, vốn trong nước 4.675 triệu đồng. 

5.5. Trong lĩnh vực du lịch 

Hoạt động du lịch phát triển cả về lượng khách và doanh thu. Trên địa bàn có 
112 điểm di tích lịch sử, di tích khảo cổ và danh thắng, trong đó có 52 điểm di tích 
thuộc quần thể di tích lịch sử Chi Lăng, đã được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 
1962 và  12 di tích tín ngưỡng . Trong giai đoạn 2013-2018 đã thu hút được khoảng 
350.000 lượt khách. Hệ thống di tích trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm đầu 
tư, tôn tạo, công tác quản lý được đẩy mạnh thực hiện, số lượng khách tham quan, du 
lịch  có xu hướng tăng. 

5.6. Trong lĩnh vực khác 

Tiếp nhận và phê duyệt dự án "Xây dựng năng lực và sự tham gia cho cộng 
đồng người dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn II" tại các xã Quan Sơn, 
Hữu Kiên, Vân an, Chiến Thắng, Liên Sơn giải ngân được 709.800.000 đồng do 
Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi(CSDM) thực hiện từ tháng 7/2008 
đến tháng 6/2010 đã góp phần nâng cao năng lực và sự hiểu biết của người dân 
thuộc dự án, ngoài ra còn thành lập quỹ tín dụng tại các xã vùng dự án nhằm giúp 
người dân phát triển kinh tế hộ gia đình và sau khi kết thúc dự án được cho là có 
hiệu quả thiết thực. 

Tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án "Hỗ trợ cộng đồng nghèo và thiệt 
thòi ở 2 xã Liên Sơn và Lâm Sơn tự chủ trong sản xuất lương thực bền vững" gọi 
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tắt là: VC007 được thực hiện từ tháng 7/2008 đến 7/2010 với tổng nguồn vốn là: 
2.318.360.000,đồng. Trang bị cho người dân vùng dự án các kiến thức về quy chế 
dân chủ cơ sở, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bình đẳng giới,...hỗ trợ con 
giống(bò, dê, lợn nái, ong mật...) ngoài ra còn thành lập quỹ rủi ro để nhằm hỗ trợ 
người dân trong quá trình sản xuất, chăn nuôi khi gặp rủi ro. 

Tiếp nhận và phối hợp với Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền 
núi(CSDM) triển khai dự án "Tăng cường sự tham gia của MTTQ và các tổ chức 
thành viên vào công tác xây dựng chính quyền nhân dân tại huyện Chi Lăng" của 
CSDM do ICCO - Hà Lan tài trợ từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2012 với tổng số 
vốn là: 1.096.800.000,đồng. 

Phối hợp với trung tâm phát triển kinh tế - xã hội và môi trường cộng 
đồng(CSEED) triển khai giai đoạn 2 dự án " Hỗ trợ cộng đồng nghèo và thiệt thòi 
ở 2 xã Liên Sơn và Lâm Sơn tự chủ trong sản xuất lương thực bền vững" gọi tắt 
là(VC014) thực hiện từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2014 với tổng số vốn là: 
3.973.185.000,đồng 

Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà 
Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn). Triển khai dự án 
năm 2017, kế hoạch kết thúc dự án vào năm 2023. Vốn thực hiện 1.377.614, trong 
đó vốn hỗ trợ không hoàn lại của ODA là 1.093.950 triệu đồng, vốn vay từ ODA 
109.395 triệu đồng, vốn ngân sách cấp 283.644 triệu đồng. Hiện đang triển khai 
thực hiện. 

- Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng tỉnh 
Lạng Sơn triển khai năm 2013, kế hoạch kết thúc và năm 2019. Tổng vốn thực 
hiện 79.818 triệu đồng, trong đó vôn ODA hỗ trợ không hoàn lại 75.140 triệu 
đồng, vốn trong nước 4.675 triệu đồng. 

 Nhìn chung, việc quản lý sử dụng vốn nước ngoài của các nhà tài trợ trên 
địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với nguyên 
tắc, định hướng của Đảng. Nguồn vốn nước ngoài quan trọng trong đầu tư phát 
triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, số lượng các dự án sử dụng 
nguồn vốn nước ngoài chưa nhiều, số vốn tài trợ còn thấp, lĩnh vực tài trợ chưa đa 
dạng, cách thức quản lý và sử dụng nguồn vốn của các chương trình, dự án còn 
nhiều bất cập, chưa thống nhất. Trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn 
nhiều khó khăn thì cần tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, thu 
hút nguồn vốn nước ngoài và vốn vay ưu đãi nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - 
xã hội. Bên cạnh đó, việc điều phối và quản lý, sử dụng nguồn vốn nước ngoài và 
vốn vay ưu đãi cũng cần được chú trọng, đảm bảo thực hiện đúng các quy định 
hiện hành của nhà nước cũng như thông lệ quốc tế. 

 6. Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh 

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, an ninh được quan 
tâm tăng cường, củng cố với quan điểm giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Thực hiện tốt các nhiệm vụ 
quốc phòng, quân sự trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện gắn với phát triển 
kinh tế, xã hội địa phương; triển khai làm tốt công tác quản lý, bảo vệ công trình 
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quốc phòng và khu vực quân sự, lập bản đồ phân giới, cắm mốc các công trình 
quốc phòng, khu vực quân sự. Từng bước triển khai quy hoạch và đầu tư xây dựng 
các hạng mục công trình quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; chủ động xử lý 
các tình huống, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực 
hiện tốt Nghị quyết của Trung ương về quốc phòng và an ninh. Công tác phối hợp 
giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu 
tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các lực lượng chức năng được 
quan tâm thực hiện tốt. Trong kỳ báo cáo có 01 lượt đồng chí Trưởng Công an 
huyện tham dự chuyến công tác tại Trung Quốc hội đàm về hợp tác phòng chống 
tội phạm ma túy tại Quảng Châu, Trung Quốc (tháng 11/2017). 

7. Đánh giá chung 

 7.1. Kết quả đạt được 

Công tác hội nhập quốc tế trong thời gian qua được triển khai tương đối tốt, 
đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nhận thức đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về hội nhập quốc tế  được nâng lên; công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề 
nghiệp, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm; tiếp tục 
ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và đổi mới trong công tác quản 
lý nhà nước. Các đoàn cán bộ, công chức đi công tác ở nước ngoài đều được quản 
lý chặt chẽ về đối tượng, nội dung và chương trình làm việc; nghiêm chỉnh chấp 
hành đúng luật pháp của nước sở tại và thực hiện đúng các quy định về xuất nhập 
cảnh của Nhà nước, của tỉnh.  

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực phát huy được giá trị bản sắc dân tộc, từng bước đáp ứng nhu 
cầu tham quan, tìm hiểu về danh lam thắng cảnh và du lịch truyền thống lịch sử, 
danh thắng và các điểm di tích tín ngưỡng trên địa bàn, tiếp tục thu hút khách du 
lịch trong và ngoài nước; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đầu tư ứng 
dụng máy móc thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 
Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đã bước đầu ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, áp dụng các quy trình tiên tiến trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường 
và hội nhập quốc tế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định tạo điều kiện 
thuận lợi cho phát triển, kinh tế, xã hội ở địa phương.  

 7.2. Khó khăn, hạn chế 

- Là huyện miền núi, điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; 
Môi trường kinh doanh và đầu tư chưa chưa đủ sức hấp dẫn các nhà kinh doanh, 
đầu tư lớn trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn kinh doanh quốc tế; nhận thức 
của một bộ phận Nhân dân chưa đồng đều; một bộ phận lao động còn thiếu việc 
làm, khó tìm kiếm việc làm ở địa phương và các tỉnh lân cận nên đã tìm cách xuất 
cảnh sang Trung Quốc làm thuê, kiếm sống. Tình hình các hoạt động tội phạm, 
buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới vẫn diễn ra.  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được 
đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế. 
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- Số lượng các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài trên địa bàn huyện chưa 
nhiều, vốn tài trợ còn thấp, lĩnh vực tài trợ chưa đa dạng, cách thức quản lý và sử 
dụng nguồn vốn của các chương trình, dự án còn nhiều bất cập, chưa thống nhất 

- Cơ chế quản lý hành chính vẫn còn nhiều thủ tục, rườm rà, có những quy 
định pháp luật còn chồng chéo, khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư 
trong và ngoài tỉnh. 

- Quy mô sản xuất của các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa 
huyện nhỏ, các sản phẩm truyền thống sản xuất lạc hậu, chủ yếu bằng hình thức 
gia công, sức cạnh tranh của sản phẩm thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của hội 
nhập quốc tế về kinh tế. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. UBND tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng định kỳ cho đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, nhất là việc cập nhật các thông 
tin mới về hội nhập quốc tế nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến 
các chính sách hội nhập quốc tế đạt được chất lượng và hiệu quả.   

2. Tiếp tục ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn ,hỗ trợ huyện trong công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm 
nông sản, phát triển những tiềm năng, thế mạnh của huyện đến với bạn bè trong và 
ngoài nước. 

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường thu hút đầu 
tư, kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh, đẩy mạnh 
thu hút đầu tư từ các đối tác bên ngoài. 

 

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 
10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế của UBND huyện Chi Lăng./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ tỉnh (B/c); 
- TT Huyện ủy (B/c); 
- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP(HTN). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vi Quang Trung 
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