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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 12/5/2013 của  
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động  

giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao  
và môi trường, giám định tư pháp 

 

 

Thực hiện Công văn số 1642/SKHĐT-KTGVX ngày 13/11/2019 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo thực hiện xã hội hóa các 
hoạt động Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. 
UBND huyện Chi Lăng báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO 

Thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao và môi trường. UBND huyện Chi Lăng đã chỉ đạo các phòng, 
ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phối kết hợp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 
số 23-CT/TU, lập kế hoạch gắn với mục tiêu phát triển của từng ngành, phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về xã hội hóa đối với các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường, giám định tư pháp và các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp 
trong việc cung cấp dịch vụ công, để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 
huyện. 

Tiếp tục xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách về khuyến khích, thu hút các 
tổ chức, cá nhân đầu tư, tham gia xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc 
phối kết hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Mặt trận 
tổ quốc, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng 
rãi qua Đài phát thanh, qua các chương trình giáo dục, phát động phong trào của 
từng lĩnh vực đến các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 
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hiểu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN   

1. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

1.1.  Chăm lo vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh 
diện chính sách, học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn, học sinh người dân 
tộc thiểu số trong học tập; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục 

- Chăm lo vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh diện 
chính sách, học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu 
số trong học tập: Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, nhất là học sinh diện chính sách, học 
sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số trong các 
hoạt động học tập và rèn luyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp các nguồn lực vật chất, tinh thần giúp đỡ học 
sinh diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập cũng như 
trong cuộc sống. Trong năm 2019, đã có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, 
tinh thần cho các em học sinh như: CLB Thiện Tâm - Chi Lăng ủng hộ giếng 
khoan, quần áo, chăn ấm, sách vở, cặp bút…; Đại gia đình Nghĩa Bình, Hương 
Hiệp (Thường Tín, Hà Nội) cặp sách, vở, bút…cho 318 em học sinh trường Tiểu 
học Bằng Hữu và THCS xã Bằng Hữu… Phát động các phong trào như: “Hũ gạo 
tình thương”, “tiếp bước cho em đến trường”…trong toàn ngành giáo dục và các 
lực lượng xã hội để huy động các nguồn lực từ xã hội giúp đỡ các học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; Kịp thời phân bổ các nguồn lực thực 
hiện các chế độ hỗ trợ học sinh như: Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông các xã, thôn 
ĐBKK theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo 
Nghị định 86/2015/NĐ-CP… 

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục: Công tác xây dựng 
trường và đầu tư trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa trường, 
lớp học giai đoạn 2017-2020. Trong năm 2019: CLB Thiện Tâm - Chi Lăng tài 
trợ cho trường Tiểu học xã Bắc Thủy 01 giếng khoan, Hiệp hội các doanh nghiệp 
ở Hà Nội tặng 01 giếng khoan tại trường Tiểu học xã Vân An, Đoàn thanh niên 
học viện Ngân hàng và chi nhánh ngân hàng công thương Hà Nội tặng 01 giếng 
khoan tại điểm trường Suối Mỏ trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Hữu Kiên... 
Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ vật chất như: Ghế đá, đồ 
chơi, đồ dùng... cho nhiều đơn vị trường trong toàn huyện. Các trường phổ thông 
đã được trang bị đầy đủ danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban 
hành; từng bước, các trường được đầu tư theo hướng hiện đại hóa như: phòng thí 
nghiệm - thực hành và phòng vi tính nối mạng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong dạy học theo chỉ đạo của Bộ. 
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1.2. Vai trò của Hội Khuyến học các cấp; việc liên kết, phối hợp với các 
tổ chức lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng 
xã hội học tập 

  Với chức năng nhiệm vụ được giao, Hội Khuyến học các cấp trong năm 
2019 đã luôn nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt của mình trong việc liên kết các lực 
lượng xã hội đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, khuyến khích xây 
dựng xã hội học tập, với kết quả đạt được đã từng bước khẳng định vai trò của 
khuyến học trong sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng  và xây dựng 
môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn huyện Chi Lăng.  

  Tiếp tục phát triển Ban khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn, phát triển Dòng họ khuyến học, để nắm được số hội viên, gia đình 

học tập và hoạt động của mỗi Dòng họ trên địa bàn.  

 Khuyến khích xây dựng các mô hình tổ chức khuyến học như: Hội đồng 

hương, tổ Liên gia. Đối với hội viên cựu giáo chức là hội viên khuyến học theo 

nơi cư trú. 

 Tích cực phối hợp với các tổ chức lực lượng xã hội tham gia hoạt động 
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương. Trong năm 
2019, Hội Khuyến học huyện đã có nhiều phần quà, xuất học bổng tặng cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập như: Khen thưởng 
cho các em học sinh có thành tích trong học tập 10.559 học sinh với tổng số tiền 
là 402.445.000 đồng; trao học bổng học sinh nghèo hiếu học 600 em với tổng trị 
giá 164.801.000 đồng và Học bổng Phú Mỹ Hưng tặng cho học sinh 23 xuất quà 
trị giá 11.500.000 đồng ở các đơn vị trường học trong huyện. 

 1.3. Việc phát triển các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào các cơ sở giáo dục 

Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về thiết lập, quản lý thư viện và tổ 
chức các hoạt động thư viện; tổ chức các hoạt động khuyến đọc nhằm xây dựng 
văn hóa đọc ở trường, gia đình và cộng đồng; triển khai tiết đọc thư viện tại các 
trường học. 

2. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

2.1. Việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý 
Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

 Công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện Chi Lăng trong những năm qua 
luôn được sự quan tâm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Huyện ủy, 
UBND huyện, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể của huyện; Sự quan 
tâm vào cuộc của cấp ủy Đảng và Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng 
Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc hướng dẫn giám sát triển khai thực 
hiện tuyển sinh công tác dạy nghề, đào tạo nghề và tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân huyện trong quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
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2.2. Công tác phát triển dạy nghề, liên kết dạy nghề với các cơ sở dạy 
nghề trong và ngoài nước 

Công tác phát triển dạy nghề, liên kết dạy nghề được UBND huyện quan 
tâm, hằng năm căn cứ vào kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo nghề Phòng Lao 
động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu xây dựng kế hoạch kinh phí để 
thực hiện công tác đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh. Công tác dạy nghề cho lao 
động nông thôn năm 2019 được giao kế hoạch kinh phí 570 triệu đồng, tổ chức 
thực hiện 8 lớp có 280 học viên lao động nông thôn. Đến thời điểm này trung tâm 
đã thực hiện được 9 lớp đạt 112,5% kế hoạch mở lớp với 300 học viên lao động 
nông thôn; dự kiến kinh phí thực hiện 100% so với kế hoạch giao.Công tác liên 
kết đào tạo nghề (trình độ trung cấp nghề), trên địa bàn chủ yếu đào tạo cho đối 
tượng học sinh đã tốt nghiệp PTCS đang theo học văn hóa kết hợp với học nghề 
tại Trung tâm tổng số học sinh mới tuyển vào lớp 10 gồm 64 học sinh, đều đăng 
ký học trung cấp nghề đạt chỉ tiêu 100% theo kế hoạch. 

 2.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, 
cán bộ quản lý dạy nghề, biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình 

- Công tác đào tạo: Đội ngũ giáo viên làm công tác đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn tại trung tâm có tổng số 03 người (01cán bộ quản lý, 02 giáo viên 
cơ hữu gồm: 01 chuyên ngành trồng trọt; 01 chuyên ngành chăn nuôi thú y ). 

- Bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý dạy 
nghề: Cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu được tuyển dụng theo đúng chuyên môn, 
có nghiệp vụ sư phạm, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu để tiến hành giảng dạy các 
nghề về chăn nuôi, trồng trọt. Thời gian qua các giáo viên đã được cử đi tham gia 
các khóa bồi dưỡng nghiệp đảm bảo đủ điều kiện tham gia giảng dạy các lớp đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng và trình độ sơ cấp nghề. 

- Biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo án: Đội ngũ giáo viên cơ hữu của 
Trung tâm và các giáo viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy đều xây dựng giáo án, 
giáo trình và sử dụng tài liệu theo chương trình chuẩn của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Lạng sơn xây dựng hoặc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xây dựng. Trong quá trình giảng dạy giáo viên đã chủ động tìm tòi, 
cập nhập những kiến thức và phương pháp mới cho phù hợp với đối tượng người 
học là lao động nông thôn. 

2.4. Thực hiện cơ chế, chính sách cho đầu tư phát triển dạy nghề, đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất dạy nghề  

Trên địa bàn huyện Chi Lăng có 01 Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực 
dạy nghề và liên kết dạy nghề đó là Trung tâm GDNN - GDTX huyện Chi Lăng. 
Với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy học của Trung tâm đã  
được đầu tư hoàn thiện từ năm 2013. Trung tâm có 9 phòng học, 1 nhà xưởng cơ 
khí, 16 phòng ký túc xá và văn phòng làm việc có đầy đủ trang thiết bị phục vụ 
công tác chuyên môn. Hiện nay đủ khả năng phục vụ đào tạo ở trình độ đào tạo 
nghề thường xuyên dưới 03 tháng và sơ cấp nghề cho khoảng 300 học viên/năm. 
Trang thiết bị phục vụ dạy 07 nghề gồm: Trang thiết bị phục vụ thực hành nghề 



5 
 

trồng Nấm; trang thiết bị phục vụ thực hành nghề may công nghiệp; trang thiết bị 
phục vụ thực hành nghề hàn; trang thiết bị phục vụ thực hành nghề sửa chữa máy 
nông nghiệp; trang thiết bị phục vụ thực hành nghề sửa chữa xe máy; trang thiết 
bị phục vụ thực hành nghề lắp đặt sửa chữa điện dân dụng; trang thiết bị phục vụ 
thực hành nghề mộc. 

3. Về lĩnh vực y tế 

3.1. Chuyển biến nhận thức về xã hội hóa công tác y tế 

Trung tâm tế huyện phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan 
từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động mang tính xã hội hoá công 
tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trên các lĩnh vực phòng bệnh và 
khám, chữa bệnh. Đảm bảo công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho 
các đối tượng chính sách, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.  

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của 
người dân ngày càng tăng và đa dạng, khoa học kỹ thuật về y tế phát triển mạnh, 
đòi hỏi nhu cầu đầu tư cho ngành y tế càng lớn. Do ngân sách nhà nước có hạn, 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp quy nhằm huy động 
các nguồn vốn trong xã hội để đầu tư cho y tế.  

Kết quả đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy đảng, 
chính quyền trong việc quan tâm đầu tư cho y tế. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được chú trọng, quan tâm đến việc huy động các nguồn lực xã hội, ngoài ngân 
sách để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, từng bước nâng cao số lượng cũng 
như chất lượng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

3.2. Thực hiện hiệu quả các chính sách về y tế; việc huy động và sử 
dụng các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng, trang thiết bị y tế, phát triển 
các cơ sở khám chữa bệnh 

- Hiệu quả các chính sách về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế: Huy động 
nguồn lực của xã hội để phát triển các dịch vụ, các hình thức chăm sóc sức khỏe 
nhân dân và nâng cấp trang thiết bị y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 
ngày càng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đặc biệt là các đối 
tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi ngày được quan tâm. Công 
tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo thường xuyên, liên tục. 
Nhiệm vụ phát triển mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm thực hiện. 

- Các loại hình dịch vụ y tế xã hội hóa chủ yếu hiện đang thực hiện tại các 
đơn vị: Cán bộ trong đơn vị góp vốn mua các trang thiết bị hiện đại như: Máy 
siêu âm màu 4D và máy xét nghiệm. 

- Phát triển cơ sở khám chữa bệnh: Tính đến thời điểm báo báo trên địa 
bàn huyện Chi Lăng có 15 cơ sở hành nghề y tư nhân, 29 cơ sở kinh doanh thuốc, 
01 phòng khám đa khoa ngoài công lập. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân 
được chú trọng chất lượng, khám, chữa bệnh đáp ứng được nhu cầu người dân. 
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3.3. Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; giáo dục truyền thông, 
chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, 
phòng chống dịch bệnh cho nhân dân 

- Công tác vận động người dân tham gia BHYT: Tỷ lệ người dân tham gia 
BHYT tăng dần, đến năm 2019 chiếm 96%. Công tác khám chữa bệnh cho đồng 
bào các dân tộc thiểu số, người nghèo, đối tượng chính sách, BHYT, trẻ em dưới 
6 tuổi…được quan tâm triển khai thực hiện, việc sơ cấp cứu ban đầu được thực 
hiện tốt.  

 - Công tác thông tin giáo dục truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản - 
kế hoạch hóa gia đình: Đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
pháp luật, chính sách về dân số, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền giáo dục 
nhằm phòng ngừa và nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính, tuyên truyền chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh: Trong các năm qua đạt kết quả tốt, 
không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. Tổ chức và triển khai tốt công 
tác tư vấn, truyền thông phòng chống HIV/AIDS, quản lý và chăm sóc sức khỏe 
cho bệnh nhân; công tác phòng, chống các bệnh xã hội luôn được quan tâm triển 
khai thực hiện nên đạt được kết quả tốt, duy trì thực hiện tốt các chương trình 
mục tiêu Quốc gia. 

4. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao 

4.1. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa cơ sở; xây dựng các thiết 
chế văn hóa ở cơ sở 

- Năm 2019 tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa, 
văn nghệ phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị của huyện; chỉ đạo 21/21 xã, thị 
trấn tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; phát động phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, 
100% các thôn, khu phố đã xây dựng hương ước, quy ước nhân dân tự nguyện đăng 
ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng các câu lạc bộ văn 
hóa văn nghệ, thể thao quần chúng, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho  hoạt 
động, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, cùng chung sức xây dựng 
nông thôn mới; Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký và thực hiện xây 
dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Kết quả 
năm 2019 huyện Chi Lăng có 16.901/18.098 gia đình văn hóa đạt 82,85%; 
124/187 khu dân cư văn hóa đạt 66,3%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 7/19 
đạt 36,8%; 128/140 đạt 91,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.  

- Xây dựng nhà văn hóa thôn: Chính sách xây dựng nhà văn hóa thôn, sân 
thể thao xã thực hiện theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 
của UBND tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập 
thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-
2020. Huy động từ nguồn ngân sách nhà nước, sự đóng góp của nhân dân năm 
2019, toàn huyện đã xây dựng mới được 06 nhà văn hóa thôn nâng tổng số nhà 
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văn hóa thôn toàn huyện lên 184/187 thôn chiếm 98,5%; xây mới 03 nhà, nâng 
cấp, sửa chữa cải tạo 08 nhà; mua sắm trang thiết bị 11 nhà văn hóa thôn xã Gia 
Lộc; chỉnh trang khuôn viên 13 nhà văn hóa, sân thể thao thôn tại xã Chi Lăng. 
Tổng kinh phí thực hiện 2.599,8 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 1.165 
triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.434,8 triệu đồng. Xây dựng 01 nhà văn hóa xã 
theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí thực 
hiện 3.300 triệu đồng, nâng tổng số nhà văn hóa xã hiện có 12/21 đạt 57,1%. Xây 
dựng 01 sân thể thao mới xã Gia Lộc, nâng cấp 01 sân thể thao xã Chi Lăng. 
Tổng kinh phí thực hiện 1.000 triệu đồng. Đến nay toàn huyện có 16/21 xã, thị 
trấn có sân thể thao đạt76,1%. Đến nay toàn huyện có 76 nhà văn hóa thôn, 7 
nhà văn hóa xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn: Công tác bảo 
tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm triển khai thực thường xuyên; các 
di sản văn hóa phi vật thể như hát sli, hát lượn, múa xiên tâng, múa chầu…được 
khôi phục, gìn giữ và thường tổ chức trong các buổi giao lưu vào dịp các ngày lễ, 
kỷ niệm, hội, sinh hoạt. Phối hợp với Ban Văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam 
(VTV1) xây dựng chương trình “Chi Lăng bên dòng lịch sử” thuộc Chuyên mục 
“Hành trình Di sản” để quảng bá,  giới thiệu về lịch sử Chi Lăng và tiềm năng du lịch 
của huyện Chi Lăng. Tổng kinh phí thực hiện ước khoảng 300 triệu đồng. Phối hợp 
với Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch huyện 
Chi Lăng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tổng kinh phí thực hiện 
300 triệu đồng. Tham mưu cho sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh mở 01 lớp 
truyền dạy hát Sli cho 30 học viên tại xã Chiến Thắng. Đồng thời, hướng dẫn thủ 
tục hành chính thành lập được 03 Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Tổng kinh 
phí thực hiện ước khoảng 50 triệu đồng. 

- Về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích: Phát huy có hiệu 
quả Khu di tích lịch sử Chi Lăng và các điểm di tích tín ngưỡng trên địa bàn 
huyện. Bước đầu hình thành và đưa vào khai thác hai tuyến du lịch. Phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Khu di tích 
lịch sử Chi Lăng, giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy” vào ngày 10/4/2019 với sự 
tham gia của hơn 160 đại biểu trung ương và địa phương. Hội thảo được tổ chức 
dưới sự điều hành của các Giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của trung ương như: TS. 
Nguyễn Văn Cường- Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia; GS.TSKH Lưu Trần 
Tiêu- Chủ tịch Hội đồng di sản Quốc gia; GSSH Dương Trung Quốc. Tổ chức 
thành công lễ khởi công công trình Đền thờ Chi Lăng (giai đoạn 1) diễn ra vào 
ngày 12/5/2019 và ngày 13/5/2019; Phối hợp với Viện nghiên cứu và phát triển 
du lịch Việt Nam xây dựng và hoàn thiện Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi 
Lăng, giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, điểm nhấn là khu du lịch 
Thảo nguyên Khau Slao-Hữu Kiên. Phối hợp với UBND xã Hữu Kiên khảo sát 
và xây dựng các phương án tổ chức sự kiện cho các đoàn tới thăm quan, du lịch; 
Sưu tầm tài liệu, hiện vật trên địa bàn huyện Chi Lăng. Kết quả, đơn vị sưu tầm 
được trên 31 tài liệu, hiện vật các loại, trong đó một số hiện vật được thẩm định, 
đánh giá là rất quý hiếm, có giá trị lớn về mặt lịch sử và kinh tế, như: Rìu đồng 
thời kỳ văn hoá Đông Sơn (phát hiện tại xã Chi Lăng, có niên đại cách ngày nay 
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khoảng 2.000 đến 2.500 năm, là 01 trong 08 hiện vật quý hiếm được phát hiện 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn); Mũi giáo thời kỳ phong kiến chống giặc phương Bắc 
(thế kỷ XV). Bát gốm xứ Bát tràng thế kỷ XVIII, XIX…Tổ chức họp lấy ý kiến 
dự thảo công tác lập hồ sơ di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với khu di tích lịch sử 
Chi Lăng để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng công nhận di tích 
quốc gia đặc biệt đối với Khu Di tích lịch sử Chi Lăng. Kinh phí thực hiện trên 
600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm 
chủ đầu tư. Năm 2019, cắm mốc khoanh vùng Bảo vệ di tích được 13 điểm di 
tích với 150 cột di tích, tổng kinh phí 80 triệu đồng; Phối hợp với Trung tâm 
Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Lạng Sơn tiến hành đo đạc địa chính cho 08 điểm di tích trên địa bàn huyện Chi 
Lăng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 
Tổng kinh phí là 96,486 triệu đồng. 

 5. Về lĩnh vực môi trường 

5.1. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng chính sách của tỉnh về khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư cải thiện môi trường, thu gom, xử lý và tái chế nước 
thải, rác thải, ứng dụng công nghệ mới để làm sạch môi trường trên địa bàn 

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn như: Quyết định 
số 70/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 về Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 
1745/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 về Phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải 
rắn các đô thị của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Thực 
hiện Kết luận số 842-KL/TU, huyện Chi Lăng đã thực hiện cơ chế kêu gọi nhà 
các doanh nghiệp tư nhân (Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh) đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng cho công tác thu gom, xử lý rác thải (đầu tư xây dựng mới 
thêm 01 lò đốt rác với công suất xử lý lớn hơn, xây dựng mở rộng diện tích điểm 
tập kết rác, đầu tư các xe Hoplip để thu gom, vận chuyển rác thải, bãi xử lý tập 
trung, đầu tư trạm cân điện tử để cân rác thải trước khi đem xử lý,...) tại 05/21 xã, 
thị trấn (thị trấn Đồng Mỏ, thị trấn Chi Lăng, Vạn Linh, Nhân Lý, thôn Núi Đá - 
xã Quang Lang). Trên 500 thùng rác (loại 200 lít )được bố trí dọc các tuyến 
đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học trên địa bàn để thu gom rác thải, 
04 xe vận tải 05 tấn; 04 xe ép rác kín HINO để vận chuyển chất thải rắn. Đầu tư 
Lò đốt bằng không khí tự nhiên SANKYO NFI-05 (120) SERIES 3 NEW 2013 
công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Thái Lan, với công suất xử lý 150-500kg/giờ tại 
thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng. Với tổng mức đầu tư là 39.466 
triệu đồng; Lò đốt rác thải sinh hoạt theo công nghệ do Trung tâm ứng dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ Bắc Giang chuyển giao tại thôn Phố Mới, xã Vạn Linh, 
huyện Chi Lăng. Việc sử dụng các Lò đốt rác thải sinh hoạt nêu trên được thực 
hiện liên tục 24 giờ/ngày, tỷ lệ rác được đốt cháy hoàn toàn, đạt 80-85% khối 
lượng (phần còn lại là một số rác vô cơ như thủy tinh, gạch, đá… không đốt 
được). Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt kết hợp sấy và sàn đốt (mã hiệu lò SH-2000-
TL) tại lò đốt xã Nhân Lý, với công suất xử lý 2.000kg/giờ tại thôn Lạng Giai A, 
xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng. Với tổng mức đầu tư là 3,6 tỷ đồng. 

Đối với các xã hiện nay chưa có bãi tập kết rác, chưa thực hiện thu gom, 
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xử lý theo công nghệ, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp 
xã thực hiện tuyên truyền để người dân không đổ rác thải bừa bãi ra đường, ao, 
sông suối,…Vận động mỗi gia đình xây dựng 1 hố rác để thu gom, tập kết và xử 
lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp.  

Bên cạnh đó, UBND huyện Chi Lăng cũng thực hiện việc quy hoạch, lập 
các dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 
tại đô thị; dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại các đô thị thị trấn Đồng 
Mỏ, thị trấn Chi Lăng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện nay có 01 khu công 
nghiệp Đồng Bành có 01 đơn vị hoạt động là Công ty cổ phần xi măng Đồng 
Bành, đơn vị này đã xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Việc thực hiện cơ chế xã hội hóa, kêu gọi nhà các doanh nghiệp tư nhân 
(Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
về môi trường đã  góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là 
giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động tại địa phương. 

5.2. Việc thực hiện các chính sách về đất đai đối với các cơ sở xã hội hóa 
thuộc lĩnh vực môi trường 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có doanh nghiệp tư nhân như Công ty TNHH 
Xây dựng Thành Linh, Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành đến đầu tư xây 
dựng các công trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải 
đô thị, nước thải, huyện Chi Lăng đang tiếp tục xây dựng nhiều chính sách nhằm 
thu hút và hỗ trợ các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào 
BVMT như: Hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ vốn, ưu đãi tín dụng, 
miễn giảm thuế, phí cho các doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng các công trình 
BVMT. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Trong lĩnh vực giáo dục: UBND huyện chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, giám 
sát các hoạt động xã hội hóa của các đơn vị trường học kết hợp trong các cuộc 
kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác kiểm tra, việc thu-chi các nguồn quỹ xã hội 
hóa tại các đơn vị trường học đảm bảo đúng quy định, công khai, công bằng, khách 
quan. 

- Trong lĩnh vực y tế: Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành 
nghề y, dược, y học cổ truyền ngoài công lập đồng thời tiến hành thanh kiểm tra 
trung bình từ 2-3 lượt/năm, từ đó các hoạt động hành nghề y, dược, y học cổ 
truyền ngoài công lập trên địa bàn huyện Chi Lăng trong những năm gần đây đã 
đi vào nền nếp, ổn định. 

- Lĩnh vực môi trường: Được thực hiện thường xuyên, cán bộ chuyên môn 
phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ sở, 
hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong công tác bảo vệ môi 
trường. Qua kiểm tra đã hướng dẫn và nhắc nhở các tổ chức thực hiện tốt quy 
định của pháp luật về tài nguyên môi trường. 

(Có các phụ biểu số 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo) 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Công tác xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao và môi trường đã huy động các tầng lớp nhân dân trong việc tham 
gia hiến đất, cùng hàng nghìn ngày công lao động để đầu tư xây dựng, nâng cấp 
cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, 
thể thao và môi trường.  

- Công tác xã hội hóa đã phát huy được tiềm năng trí tuệ và vật chất trong 
nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. 

-Tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các học sinh chính sách, học sinh 
nghèo được thụ hưởng thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao. Tạo điều 
kiện khá tốt để nhân dân, học sinh thụ hưởng các điều kiện giáo dục và có quyền 
lựa chọn cơ sở cung ứng dịch vụ phù hợp. 

- Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo tạo cơ hội cho học sinh 
vừa học văn hóa vừa học nghề, sau khi tốt nghiệp THPT các em có thêm bằng tốt 
nghiệp Trung cấp nghề, có kỹ năng thực hành tham gia sản xuất mang lại cơ hội 
việc làm có thu nhập cho bản thân. 

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đặc biệt là các đối tượng chính 
sách, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi ngày được quan tâm 

- Các lĩnh vực văn hóa, thể thao đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia với 
các hình thức tổ chức hoạt động đa dạng, huy động được các tổ chức, cá nhân 
đóng góp kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập thể thao.  

- Thu hút được sự quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào 
giáo dục, thể thao, y tế, môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội theo hướng bền vững. 

2. Hạn chế, yếu kém 

 - Việc thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia công tác xã hội hóa giáo dục 
chưa được nhiều. Công tác tuyên truyền, khai thác và đẩy mạnh các hoạt động xã 
hội hóa ở một số đơn vị chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. 

- Việc ban hành các chính sách, các hướng dẫn nhằm thu hút đầu tư để 
phát triển xã hội hóa hoạt động y tế còn chậm, chưa đáp ứng được so với yêu cầu 
thực tế; thiếu quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.  

- Tốc độ xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao của huyện nhà còn chậm so 
với tiềm năng xã hội và nhu cầu của nhân dân. 

- Các cơ chế mời gọi đầu tư, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư cơ sở trên địa bàn huyện còn hạn chế, mặt khác nguồn vốn  
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật về môi trường lớn nên chưa thu hút được 
nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ trong quản lý môi trường.  

- Lĩnh vực giám định tư pháp (như: Giám định hình sự, giám định y tế, 
giám định tài chính...) chưa thực hiện được. 
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3. Về nguyên nhân hạn chế 

- Công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục chưa sâu rộng. Tư 
tưởng trông chờ nguồn lực của nhà nước còn phổ biến. Nhận thức về mục tiêu, 
nội dung của công tác xã hội hóa giáo dục chưa đầy đủ.  

- Chưa đề ra kế hoạch hành động cụ thể trong công tác xã hội hoá y tế, chi 
ngân sách nhà nước cho y tế còn thấp chưa tương xứng so với nhu cầu thực tế của 
Ngành (đặc biệt về nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y 
tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân). 

- Công tác vận động, tuyên truyền thực hiện xã hội hóa của các cấp, các cơ 
quan, đơn vị chưa được tổ chức chặt chẽ, chưa thu hút được nhiều tổ chức, cá 
nhân tích cực tham gia. Các cơ sở ngoài công lập, số lượng còn ít, quy mô nhỏ, 
cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ, chất lượng và hiệu quả hoạt động còn 
hạn chế.  

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền, sự phối kết hợp đồng bộ của các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các 
UBND xã, thị trấn để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU, gắn với quy hoạch 
phát triển ngành, kế hoạch phát triển của huyện. 

- Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, cách thức xã hội hóa trong việc 
thu hút các nguồn lực đầu tư, ủng hộ của toàn xã hội để phát triển sự nghiệp giáo 
dục; nâng cao vai trò của người đứng đầu, chủ động, tích cực phối hợp trong 
công tác xã hội hóa. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, phân bổ các nguồn lực xã hội hóa 
hiệu quả, công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 
luật về công tác xã hội hóa. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 
04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-
CT/TU, ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hoá của 
UBND huyện Chi Lăng./. 

 
Nơi nhận:                    
- Sở KH và ĐT tỉnh (BC);    
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Lưu: VT, TCKH (Tr). 
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