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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 59/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      TP. Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện  

các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân thành phố khóa XX kỳ họp thứ chín về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 
2019; 

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo của 
các cơ quan hữu quan; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân thành 
phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn nhất trí thông qua báo 
cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình 
hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải 
pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

Hội đồng nhân dân thành phố quyết định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019, như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 
hành thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt 
động du lịch, dịch vụ, thương mại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2019. 

Rà soát các nhiệm vụ trong năm 2019 để tập trung chỉ đạo hoàn thành kế 
hoạch đề ra và 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong năm 2019. Tập 
trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 và Kết luận 
số 42-KL/TU, ngày 28/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát 
triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020.  

Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động 
thương mại - dịch vụ, du lịch. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Tập trung chỉ đạo chăm sóc, gieo trồng, thu hoạch đúng thời vụ. Chủ 
động làm tốt công tác dự tính, dự báo, phòng trừ dịch bệnh, sâu bệnh, đặc biệt là 
công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện tốt công tác trồng, chăm 
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sóc và bảo vệ rừng. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn. 

Chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì, củng cố các tiêu chí nông thôn mới. Tập 
trung triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao tại xã 
Hoàng Đồng và hoàn thành 03 khu dân cư kiểu mẫu (xã Mai Pha: thôn Trung 
Cấp, thôn Phai Duốc; Xã Quảng Lạc: xóm Bản Cao, thôn Quảng Hồng) trong 
năm 2019. Hoàn thiện Dự án sản xuất Rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 
thôn Bình Cằm, xã Mai Pha. Chuyển đổi, nhân rộng các mô hình cây trồng, vật 
nuôi có giá trị kinh tế cao thành hàng hóa. 

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách. Tăng cường các biện 
pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Làm tốt công tác thu tiền sử dụng 
đất, thu giá dịch vụ. Tập trung chỉ đạo triển khai các Đề án tăng thu ngân sách, 
chống thất thu ngân sách. Bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách. Thực hành tiết 
kiệm chi ngân sách, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thanh quyết 
toán chi tiêu các đơn vị dự toán.  

2. Tăng cường công tác quản lý đô thị và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây 
dựng cơ bản. 

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý quy hoạch, công khai quy 
hoạch; Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc, quy hoạch sử dụng đất. Tiếp tục rà 
soát, điều cục bộ quy hoạch chi tiết các khu đất công trên địa bàn các phường, 
xã. Hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung, triển khai lập Đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050. Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng, đảm bảo thời gian theo 
quy định. Tăng cường kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, phát 
hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Quản lý, khai thác tốt các công 
trình hạ tầng kỹ thuật, làm tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. 
Hoàn thành xây dựng 15 tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn. Tập trung chỉ 
đạo, thực hiện giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm đảm 
bảo ATGT và mỹ quan đô thị. Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đề án điều chỉnh bổ 
sung số nhà và tên ngõ trên địa bàn thành phố trong năm 2019.  

Tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nằm trong 
danh mục đầu tư XDCB năm 2019; nghiệm thu, thanh quyết toán kịp thời các 
công trình đã thi công xong. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Nhà nước và nhân 
dân cùng làm" trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, làm đường 
GTNT. hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện 
30% khối lượng thi công dự án đầu tư Khu tái định cư và dân cư nam Nguyễn 
Đình Chiểu. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án. 

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất và giải quyết các hồ sơ biến động đất đai. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, 
thống kê các khu đất công trên địa bàn. Triển khai dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ 
địa chính, lập hồ sơ địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây 
dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

3. Phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội 
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Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho năm học 2019-2020, hướng dẫn các 
trường tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa 
trẻ đến trường và khai giảng năm học mới. Củng cố và duy trì kết quả đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục 
vụ công tác dạy và học, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc 
gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.  

Tập trung tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố 
và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ 
lớn. Triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, 
phát triển hài hòa các giá trị văn hóa hiện đại; tiếp tục nâng cao chất lượng 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh các giải 
pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tiếp tục 
triển khai Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư xây 
dựng các điểm, khu du lịch. Triển khai công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch 
sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh theo đúng quy định. Tổ chức lễ kỷ niệm 17 
năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn.  

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền kiến thức và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, 
phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Duy trì tốt 
công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo các điều kiện an toàn trong tiêm chủng. 
Thực hiện tốt công tác dân số gia đình và trẻ em. Đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng 
trẻ em năm 2019. 

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết chính sách đối với người 
có công, đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch. 
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt 
công tác dân số gia đình và trẻ em. Duy trì hoạt động cho vay từ nguồn vốn của 
Ngân hàng chính sách xã hội, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn theo kế hoạch đề 
ra. Làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo. 

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại. 

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Chỉ 
đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 
phường Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Đồng và tham gia diễn tập chiến đấu phòng 
thủ tỉnh. Bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Tiếp tục 
thực hiện giải quyết chế độ, chính sách hậu phương quân đội. Chuẩn bị tốt công 
tác tuyển quân năm 2020. 

Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Đẩy 
mạnh phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động “tín 
dụng đen” và các tệ nạn xã hội. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, 
tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Mở 
rộng và nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại. 
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5. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư 
pháp. 

Tăng  cường  chỉ  đạo,  kiểm  tra  kỷ  luật,  kỷ  cương  hành  chính,  thực  
hiện nhiệm vụ tại các cơn quan, đơn vị, phường, xã. Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; sáp nhập thôn, khối 
phố năm 2019 và tiếp tục thực hiện thí điểm Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, 
cơ cấu  lại  đội  ngũ  cán  bộ,  công  chức  cấp  xã  và  những  người  hoạt  động  
không chuyên trách  ở  cấp  xã,  thôn,  khối phố tại  03 phường, xã; tổ chức bầu  
trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2019-2022 trong quý IV năm 2019. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý nhà nước nhất là trong quản lý đô thị, quản lý quy 
hoạch đô thị, quản lý đất đai... triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
trong quản lý điều hành; hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ 
ISO 9001:2008 sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và trả 
kết quả” trong giải quyết các thủ tục hành chính. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, 
xét xử, thi hành án. 

Chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố 
và chỉ đạo kỳ họp Hội đồng nhân dân các phường, xã. Triển khai xây dựng, giao 
chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2020 theo đúng quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, 

các Ban Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 
án nhân dân thành phố Lạng Sơn tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khoá 
XX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2019./. 
 

Nơi nhận: 

- TT HĐND Tỉnh (b/c); 
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các sở: Nội vụ, KH-ĐT, Tài chính; 
- TT Thành uỷ (b/c); 
- TT HĐND Thành phố; 
- CT, các PCT UBND Thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND thành phố; 
- UBMTTQ, VKSND, TAND thành phố; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- TT HĐND, UBND các phường, xã; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Đức Huân 
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