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PHÁT ĐÔṆG 

Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng 

Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII và thực hiện thắng lợi 

 các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của 

tỉnh, của thành phô, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định hoàn 

thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo 

tiền đề để phấn đấu thực hiện thắng lơị kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Ngay từ 

đầu năm, UBND thành phố Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua đặc biệt 

chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần 

thứ X, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thành phố Lạng Sơn và chào 

mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; đồng thời đẩy maṇh phong trào thi đua 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng an ninh năm 2020.  

Trước tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm gặp nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của đaị dịch Covid-19 và thiên tai; nhằm huy động sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, côṇg đồng doanh nghiêp̣ và toàn thể 

nhân dân ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đaị biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII 

nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện nội dung phát động thi đua của UBND tỉnh 

Lạng Sơn tại Văn bản số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020, UBND thành phố 

Lạng Sơn phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 06/5/2020 đến ngày 

30/9/2020, với chủ đề: “Ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng 

Đại hội Đaị biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành 

phố Lạng Sơn lần thứ XXIII quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2020” tới các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa 

bàn thành phố với các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động các đợt thi đua cao điểm, 

chuyên đề, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đẩy mạnh 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đaị biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần 

thức XXIII, Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW 

của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy Lạng Sơn; Kế hoạch 

145-KH/TU ngày 08/8/2019 của Thành ủy Lạng Sơn; Hội nghị biểu dương điển 
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hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất 

nước, của tỉnh, thành phố như: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020); Kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2020); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020); 

Kỷ niệm 70 năm giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020), 18 năm ngày 

thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 – 17/10/2020) và Đại hội Đaị biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần 

thứ XXIII. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản 

xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. 

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thương 

mại, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Hoàn thiện 

dự thảo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng tiêu chuẩn hóa 02 sản phẩm OCCOP đạt 

hạng 3 sao cấp tỉnh. Hoàn thành xây dựng xã Mai Pha đạt chuẩn xã nông thôn 

mới nâng cao, hoàn thành xây dựng 05 khu dân cư kiểu mẫu. 

Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả, hàng cấm. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nỗ lực phấn đấu cân đối thu, chi ngân sách hoàn 

thành thu vượt trên 5% dự toán tỉnh giao. Xử lý, thu hồi nợ thuế, tỷ lệ nợ có khả 

năng thu dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020.  
 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, các 

khu dân cư, khu tái định cư của thành phố, sớm hoàn thành để thực hiện giao đất 

tái định cư, bán đấu giá theo quy định. Hoàn thành các dự án Kè suối Lao Ly; Cải 

tạo, chỉnh trang ao Hang Hủi; Khuôn viên cây xanh phía Nam cầu Kỳ Cùng. Tập 

trung vốn ngân sách để thanh toán dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, dự 

án có khối lượng hoàn thành lớn, dự án trọng điểm. Đẩy mạnh các giải pháp giải 

ngân vốn theo kế hoạch, không để tồn đọng vốn phải chuyển nguồn sang năm 

sau. Hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. 

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị; nâng cao ý thức chấp 

hành các quy định về quản lý đô thị của nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công 

tác quy hoạch, quản lý chỉnh trang đô thị. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị 

quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đẩy 

mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

Tăng cường quản lý, đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông; quản lý, 

vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, phát triển cây xanh đô thị góp phần 

chỉnh trang, tạo cảnh quan đô thị. Xây dựng 10 tuyến phố văn minh đô thị, trong 

đó xây dựng 1-2 tuyến phố văn minh tiêu biểu; tăng cường duy trì các tuyến phố 
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văn minh đô thị đã được công nhận. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, thực 

hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị 

xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, văn minh.  Làm tốt công tác quản lý 

nhà thuộc sở hữu nhà nước. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài 

nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai 

theo kế hoạch. Tập trung rà soát, xử lý các khu đất công theo kế hoạch, thực 

hiện đấu giá đất các khu đất công đủ điều kiện theo chủ trương của tỉnh. Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. 

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đảm bảo kế hoạch để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh 

và của thành phố trên địa bàn. Hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án: đường 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, khu tam 

giác phía bắc dự án cầu Kỳ Cùng, khu dân cư và tái định cư Nam Nguyễn Đình 

Chiểu. Tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự 

án: Khu đô thị Phú Lộc 1, 2, 3; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1 và Mở rộng, 

điều chỉnh Nam Hoàng Đồng I; Khu đô thị mới Mai Pha; Khu đô thị mới Bến 

Bắc. Tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát các dự án, tổ chức 

triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn thành phố. 

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá - xã hội.  

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không lơ 

là, chủ quan, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Đồng thời 

nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân, triển khai các 

giải pháp cụ thể thực hiện hoàn thành sớm các mục tiêu về quản lý sức khoẻ 

Nhân dân bằng hồ sơ sức khoẻ điện tử. Triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

theo đúng quy định, qua đó nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm an sinh, góp phần 

ổn định xã hội.  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo 

giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục 

các cấp học. Tích cực triển khai xây dựng trường học tự chủ một phần về tài 

chính. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục, 

đào tạo; linh hoạt điều chỉnh chương trình, phương thức dạy và học, kiểm tra, thi 

phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, lựa chọn sách giáo khoa, chuẩn bị 

cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới bảo 

đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện của tỉnh, thành phố.    

Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu về du lịch thành phố Lạng Sơn; 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của thành phố; Tổ chức các hoạt động 
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mừng đảng - mừng xuân và đón tết nguyên đán Canh Tý năm 2020; các hoạt 

động lễ hội truyền thống và Tuần văn hóa - thể thao và du lịch 2020. Triển khai 

thực hiện Đề án “Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045”; khai thác tốt các tiềm năng du lịch, nâng cao chất lượng và đa 

dạng hóa các loại hình du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành 

động của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 

16/01/2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn. Tổ chức các hoạt động kỷ niêṃ 60 năm ngày thành lâp̣ ngành du lic̣h Viêṭ 

Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); xây dựng đội ngũ Thuyết minh viên tại các di 

tích, danh thắng, điểm du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng thí điểm 01 

tuyến phố đi bộ, 01 tuyến phố ẩm thực đêm. Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 là “Tăng cường khối đại 

đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn 

cách mạng mới”. 

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng, đối tươṇg bảo trơ ̣xã hôị; thực hiện các giải pháp giúp đỡ và chính 

sách hỗ trợ đối với người nghèo, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho 

người lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.  

4. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ gắn với Phong trào “Cán bộ, công 

chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thực 

hiện kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đạt trên 30% các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc, UBND các phường, xã. Phấn đấu trên 99% hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được giải quyết đúng thời hạn 

quy định. Đẩy nhanh thực hiện Đề án Chính quyền điện tử giai đoạn 2019 - 

2025; chuyển maṇh hình thức chỉ đaọ, điều hành từ trưc̣ tiếp sang trưc̣ tuyến để 

nâng cao hiêụ quả và phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức tổng kết các chương 

trình, đề án, kế hoạch,… kết thúc trong năm 2020 để đề ra các định hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. 

Thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp 

uỷ, chính quyền trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử 

lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài 

nguyên môi trường, công tác cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc tồn 

đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước Đại hội Đảng các cấp được 

dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực. 
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5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố quốc phòng, an ninh. Triển khai 

đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ 

chức, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, ma tuý… Tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 

thông. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện chương trình kế hoạch 

hoạt động đối ngoại Đảng, chính quyền và đối ngoại nhân dân theo kế hoạch. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố 

phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích 

cực hưởng ứng phong trào thi đua; quan tâm phát hiện, giới thiệu, nhân rôṇg các 

mô hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới xuất hiện từ phong trào thi đua. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa thể thao thành phố 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền nội dung phát 

động thi đua cao điểm; kịp thời phổ biến, nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình 

điển hình tiên tiên trên các phương tiện thông tin đại chúng để phong trào thi 

đua ngày càng thu hút, lôi cuốn đươc̣ nhiều người tham gia, đaṭ hiệu quả rõ rệt 

và thưc̣ sư ̣trở thành động lưc̣ thúc đẩy phát triển kinh tế, xa ̃hôị. 

8. Kết thúc đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết và biểu 

dương, khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố 

khen thưởng.  

9. Giao Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện nội dung 

đơṭ thi đua cao điểm. Hướng dẫn bình xét khen thưởng, tổng hợp, thẩm định 

thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy định. 

Với tinh thần quyết tâm và sáng taọ, ý chí kiên cường vươṭ qua khó khăn, 

thử thách, phát huy cao đô ̣nội lưc̣, tinh thần đoàn kết, đồng thuâṇ của toàn xa ̃

hôị, sự lañh đaọ, chỉ đaọ sát sao, có hiêụ quả của các cấp, các ngành, cơ quan, 

đơn vi,̣ chúng ta tin tưởng rằng đơṭ thi đua cao điểm lâp̣ thành tích xuất sắc chào 

mừng Đaị hôị Đaị biểu Đảng bô ̣tỉnh Laṇg Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII phấn đấu hoàn thành các muc̣ tiêu, 

nhiêṃ vu ̣năm 2020 se ̃thu đươc̣ kết quả tốt đep̣./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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