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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

Hoạt động thương mại và cung ứng hàng hóa diễn ra trên thị trường tiếp tục 

được duy trì ổn định và phát triển, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 385 tỷ đồng. Hoàn thành xây dựng dự 

thảo và tổ chức xin ý kiến các sở, ngành thông qua đề cương chi tiết xây dựng đề 

án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2030.   

Tổ chức khảo sát hệ thống mương thủy lợi phục vụ công tác tưới tiêu cho 

vụ Hè năm 2020; phun khử trùng tiêu độc theo Kế hoạch. Tăng cường công tác 

kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật lưu thông; triển 

khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây 

lan diện rộng trên địa bàn 

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì và 

nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, nhân rộng các mô hình có hiệu quả theo chương 

trình hỗ trợ phát triển sản xuất xây dựng nông thôn mới. 

Công tác thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 14/6/2020 số thu trong 

tháng được 9.050 triệu đồng đạt 22,6% dự toán tháng; đạt 41,3% Dự toán tỉnh 

giao; đạt 39,3% Dự toán thành phố giao và đạt 79,1% so với cùng kỳ; Ước thực 

hiện tháng 6/2020 thu được 27.644 triệu đồng đạt 69,1% dự toán tháng; đạt 45,7% 

Dự toán tỉnh giao; đạt 43,5% Dự toán thành phố giao và đạt 87,6% so với cùng 

kỳ. Công tác chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/6/2020 là 24.169 triệu đồng, 

lũy kế là 223.489 triệu đồng. 

Trong tháng, đã kiểm tra 41 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu và 

vệ sinh ATTP, trong đó có 40 vụ vi phạm (xử phạt VPHC 40 vụ với số tiền 105,2 

triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa trị giá 63,1 triệu đồng; thu lợi bất hợp 

pháp 11 triệu đồng; tổng số thu trong tháng là 179,3 triệu đồng).  

2. Quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản 

2.1. Quản lý đô thị 

Tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi có ý kiến của 
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Bộ tư lệnh quân khu I. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây 

dựng, đặc biệt là tại các khu vực được miễn giấy phép xây dựng.  

Cấp 76 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 81 công trình xây dựng, trong 

đó: 54 công trình có GPXD; 27 công trình miễn GPXD; kiểm tra, xử lý 07 công 

trình xây dựng sai nội dung GPXD. Ban hành 07 Quyết định XPVPHC trong hoạt 

động đầu tư xây dựng với tổng số tiền 105 triệu đồng; 03 Quyết định cưỡng chế 

buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 07 Thông báo về việc thực hiện biện 

pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm; 08 trường hợp 

đã nộp tiền theo quyết định XPVPHC do Chủ tịch UBND thành phố ban hành tại 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền là 120 triệu đồng. 

Triển khai Kế hoạch số 144/KH-BATGT ngày 15/5/2020 của Ban ATGT 

thành phố về Chương trình trao tặng mủ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 với chủ 

đề “giữ trọn ước mơ”.  Theo dõi, đôn đốc UBND các phường tăng cường công tác 

đảm bảo trật tự tại các tuyến phố đạt tiêu chí văn minh đô thị; các tuyến xây dựng 

văn minh đô thị năm 2020. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; 

công tác quản lý, duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công viên tạo cảnh quan 

môi trường đô thị. Tiếp tục rà soát, cắt tỉa cây xanh đô thị trước mùa mưa bão 

năm 2020 trên 11 tuyến đường theo kế hoạch.  

Tổ chức thu tiền thuê nhà chung cư và nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối 

với 57 hộ, với tổng số tiền 202,8 triệu đồng. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

được 118 công trình với tổng số tiền 132,6 triệu đồng. 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản: 

 Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo danh 

mục được giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn năm 2020 là 113.879 triệu đồng, bố trí  vốn 

cho 46 danh mục dự án. Ước khối lượng thực hiện tháng 6/2020 đạt 27.462 triệu 

đồng, bằng 24% kế hoạch vốn. Ước giá trị giải ngân, thanh toán đạt 28.718 triệu 

đồng, bằng 25% kế hoạch vốn, bằng 105% khối lượng thực hiện. Thực hiện công 

tác chuẩn bị đầu tư 19 dự án; Khởi công xây dựng 02 công trình; Hoàn thành phê 

duyệt KHLCNT 05 công trình; Trình phê duyệt KHLCNT 01 dự án; Tiếp tục triển 

khai thi công đối với 11 công trình (07 chuyển tiếp; 04 khởi công mới); Hoàn 

thành kiểm tra công tác nghiệm thu 01 công trình; Hoàn thành kiểm tra công tác 

05 dự án; Hoàn thành thẩm tra quyết toán đóng hồ sơ lưu 01 dự án; Tiếp tục thẩm 

tra quyết toán 07 dự án và tư vấn quản lý dự án 08 dự án. 

3. Tài nguyên và Môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng 

Cấp 10 Giấy chứng nhận/10 hộ gia đình, cá nhân/09 thửa với diện tích 

879,1 m2; cấp GCN do chuyển mục đích 01 Giấy chứng nhận/01 hộ gia đình, cá nhân/ 

01 thửa với diện tích 632,9 m2. Ban hành 36 Thông báo thu hồi đất đối với 33 hộ 

gia đình, cá nhân và 03 tổ chức, 02 Thông báo điều chỉnh thu hồi đất và 01 Thông 

báo hủy bỏ 03 thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án Xuất tuyến 110KV 
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sau TBA 220KV Lạng Sơn (địa phận xã Hoàng Đồng), Cải tạo Ao Hang Hủi 

phường Tam Thanh, Trạm y tế phường Tam Thanh; Ban hành 37 Quyết định thu 

hồi đất đối với dự án công trình: Xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Lạng Sơn 

(địa phận xã Hoàng Đồng), Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và Điều chỉnh, mở 

rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Ban hành 01 Quyết định giao đất TĐC đối 

với 06 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án: Bệnh viện Y dược học cổ truyền 

tỉnh Lạng Sơn và 03 Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 03 hộ gia 

đình, cá nhân; Ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường,  hỗ trợ về 

đất, vật kiến trúc, cây cối hoa mầu đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh 

hưởng bởi 06 dự án với tổng số tiền là 5.832.661.500; Hoàn thành công tác Kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trình Sở Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định.  

Ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

đối với tổng số tiền xử phạt là 9.000.000 đồng; 03 Quyết định áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai và trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm 

hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 

bà Nguyễn Thị Thuận do có hành vi chiếm đất 

Ban hành văn bản các văn bản về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 

36/2020NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, về việc nghiêm chỉnh chấp hành quy 

định trong việc khai thác, san lấp đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn xã Hoàng 

Đồng. Thường xuyên giám sát, theo dõi công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đối 

với Công ty TNHH Huy Hoàng trên địa bàn thành phố. 

Triển khai thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm đối với 106 hộ gia đình bị 

ảnh hưởng 06 dự án, với tổng diện tích 53.765,0m2. Tổ chức họp thông qua phương 

án dự kiến về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư cho 40 hộ gia đình và 01 tổ chức bị ảnh hưởng 06 dự án, tổng 

giá trị bồi thường, hỗ trợ là 5.820.661.500 đồng và 05 ô tái định cư/06 hộ gia đình. 

Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 34 hộ gia đình bị ảnh hưởng 07 dự án, tổng 

số tiền 4.149.792.761 đồng (Trong đó: Chi trả thực lĩnh cho các hộ dân là: 

3.313.903.361 đồng; thực hiện nộp vào Ngân sách Nhà nước tiền thuế sử dụng 

đất và tiền nghĩa vụ tài chính của các hộ dân là: 835.889.400 đồng) . Đã bàn 

giao mặt bằng tổng diện tích 2.337,0m2 của 28 hộ gia đình cho Chủ đầu tư để 

thực hiện 09 dự án. 

4. Văn hoá - xã hội 

Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục học kỳ II theo 

hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT, chuẩn bị tốt các điều kiện ôn và thi học kỳ; kiểm 

tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. Xây dựng phương án thí 

điểm “Mở lớp chất lượng cao và tự chủ một phần về tài chính tại trường mầm 

non Hoa Sữa, thành phố Lạng Sơn”.  
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Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực 

quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Chỉ đạo triển khai 

các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển du lịch; triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án 

tuyến phố đi bộ, tổ chức tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối 

tượng bảo trợ. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, phối hợp tổ chức lấy mẫu sinh 

phẩm của các mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính và thực hiện di chuyển các mộ liệt sĩ 

nằm trong khu vực cải tạo, sửa chữa làm Đền thờ liệt sĩ đảm bảo theo kế hoạch. 

Cập nhật thông tin, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, công dân trên địa bàn từ 

vùng dịch COVID-19 trở về; tiếp tục thực hiện rà soát việc sử dụng lao động 

người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa 

bàn theo đúng quy định. 

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chương trình mục tiêu 

quốc gia về y tế, công tác tiêm chủng mở rộng tại các phường, xã. Thực hiện giám sát 

dịch bệnh chặt chẽ, không có dịch xảy ra trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra giám sát về 

các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

thức ăn đường phố. Tổng giá trị hoạt động cứu trợ nhân đạo đạt: 125.118.000đồng. 

Làm tốt công tác BHXH, BHYT, giải quyết đầy đủ kịp thời, đúng quy định 

trong việc thanh toán các chế độ. Tiếp tục thực hiện cho vay các chương trình tín dụng 

ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, không xảy ra các hiện tượng mê tín dị 

đoan, lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. 

5. Quốc phòng - an ninh - Đối ngoại 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tình hình an 

ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa được bàn giữ vững. Nắm tình hình tập 

luyện “Pháp luân công” tại 02 địa điểm (bờ hồ Phai Loạn, phường Tam Thanh và 

Công viên Bờ Sông Kỳ Cùng, phường Chi Lăng). Phạm pháp hình sự xảy ra 07 

vụ, làm chết 01 người, bị thương 06 người thiệt hại tài sản trị giá khoảng 

28.000.000đ (tăng 03 vụ so với tháng trước). Triển khai thực hiện Tháng hành 

động phòng, chống ma túy; bắt 15 vụ 21 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép 

chất ma túy, thu 1,593 gam heroin, 38,161 gam ma túy toonhr hợp (có 92 viên 

nén), trong đó triệt phá 01 chuyên án bắt 03 đối tượng; đã khởi tố 15 vụ 21 bị can. 

Kiểm tra phát hiện 09 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, đang lập hồ sơ 

xử lý; lập hồ sơ đưa 07 trường hợp người nghiện đi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

Lạng Sơn. Tổ chức 15 tổ 88 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra ban đêm phòng 

ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức 261 ca với 1.425 lượt 

cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 908 trường hợp vi phạm 

Luật giao thông đường bộ. 

6. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 
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Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức; bổ nhiệm vào 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 07 viên chức; tiếp nhận trường hợp 

không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công 

chức cấp huyện năm 2020 (07 trường hợp). Kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính, 

văn hóa công vụ năm 2020 đối với 12 cơ quan đơn vị; khen thưởng cho các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực theo kế hoạch. 

 Số cuộc thanh tra đang thực hiện trong tháng: 01 cuộc/02 đơn vị (trường 

THCS Đông Kinh, trường Tiểu học Tam Thanh). Trong tháng đã tổ chức tiếp công 

dân theo định kỳ được 17 lượt công dân; Phân công Lãnh đạo Ban Tiếp công dân và 

cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên được 20 lượt. Tiếp nhận 42 đơn (35 đề 

nghị, 07 khiếu nại); Đơn không thuộc thẩm quyền: 04 đơn (đề nghị), đã thực 

hiện hướng dẫn, chuyển đơn theo quy định. Toàn bộ đơn thư của công dân thuộc 

thẩm quyền đã được thụ lý và giao các cơ quan chuyên môn tham mưu kiểm tra, 

xác minh, giải quyết đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. 

 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo kế hoạch. Thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2020 theo kế hoạch. Thụ lý giải quyết 12 hồ sơ xin thay đổi, cải chính hộ 

tịch, xác định lại dân tộc; Chứng thực 85 trường hợp chữ ký bản dịch; 04 trường 

hợp chữ ký cá nhân; 298 trường hợp bản sao từ bản chính. 

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1.Rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ các đơn vị tháng 6/2020 

Trong tháng, còn một số đơn vị tham mưu thực hiện một số nội dung công 

việc chưa kịp thời và chậm tiến độ: Trung tâm Văn hóa - Thể thao: chưa tham 

mưu 01 nội dung; Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 nội dung đã hoàn thành 

nhưng chậm tiến độ; Trung tâm PTQĐ: 01 nội dung đã hoàn thành nhưng chậm 

tiến độ; phòng Kinh tế: 01 nội dung đã hoàn thành nhưng chậm tiến độ. 

(Có Biểu tổng hợp tháng 6/2020 kèm theo báo cáo) 

2. Lĩnh vực kinh tế: Lượng khách du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ, 

nhiều hộ kinh doanh xin miễn giảm thuế, ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách. 

Việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường tại địa bàn các phường, xã còn khó khăn 

trong việc triển khai, đôn đốc công tác thu cũng như phối hợp thực hiện lập bộ, 

giải quyết những vướng mắc tại các khối, thôn; công tác triển khai thu giá dịch vụ 

VSMT ở các phường, xã chưa đảm bảo tiến độ. 

3. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản:  

- Công tác tham mưu về quản lý đô thị, trật tự xây dựng có việc, có lúc còn 

chậm, việc kiểm tra, xử lý có lúc chưa kịp thời, quyết liệt, triệt để dẫn đến hiệu 

quả xử lý vi phạm chưa cao. 

- Chưa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dẫn đến tiến 

độ khởi công, thi công xây dựng, giải ngân vốn đầu tư còn chậm như dự án Kè 
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Suối Lao Ly; Tiểu khu TĐC khối 9, phường Vĩnh Trại; Hạ tầng khu dân cư khối 8, 

phường Đông Kinh; Hạ tầng kỹ thuật Trần Quang Khải; Khuôn viên cây xanh 

phía Nam Cầu Kỳ Cùng; Cải tạo, nâng cấp ao Hang Hủi, phường Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn.  

 4. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Giải phóng mặt bằng 

 - Công tác giải quyết đơn của công dân còn chưa đảm bảo thời gian do 

nhiều vụ việc phức tạp cần thu thập đủ tài liệu để củng cố hồ sơ, đảm bảo tính 

pháp lý để giải quyết đảm bảo theo quy định. 

- Một số dự án chưa đạt được kế hoạch đề ra: Công trình Xây dựng hạng 

mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án Cầu Thác Mạ (Cầu 17/10), 

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, 

Dự án Bãi đỗ xe buýt xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, Dự án Khu đô thị Phú 

Lộc III, Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I:  

5. Lĩnh vực Thanh tra: Tiến độ thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn chậm 

do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, không tổ chức đối thoại được 

theo tiến độ; các vụ việc có tính chất phức tạp phải xác minh nhiều nơi, tổ chức 

họp tư vấn. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 7/2020 

1. Lĩnh vực kinh tế 

Tăng cường các biện pháp quản lý thu, khai thác các nguồn thu đẩy nhanh 

tiến độ thu, nộp ngân sách nhà nước ngay khi các hoạt động sản xuất kinh doanh 

đang dần phục hồi. Tập trung triển khai các giải pháp chống thất thu thuế để bù 

đắp phần hụt thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19, 

thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

và bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống 

thiên tai, thu quỹ phòng chống thiên tai và triển khai sửa chữa các công trình thủy 

lợi năm 2020 theo kế hoạch. 

Tiếp tục nhân rộng các mô hình cây trồng có giá trị kinh tế cao thành hàng 

hóa, gồm: nhân rộng mô hình trồng rau an toàn, mô hình cây dẻ ghép, mô hình 

trồng cây đào cảnh, cây chanh leo, nuôi bò sinh sản tập trung,... Tập trung các mô 

hình phát triển sản xuất có lợi thế, xây dựng sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 

sao. Tiếp tục chỉ đạo các xã xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, duy trì và nâng 

cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng 

cao trên địa bàn. 

2. Lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản 

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 
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Tổ chức hội nghị công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch đối với 

các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Rà soát bổ sung, thay thế, 

điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường phù hợp quy chuẩn 

Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2019/BGTVT.  Phối hợp với các đơn 

vị viễn thông thực hiện công tác bó gọn đường dây trên các tuyến đường xây 

dựng tuyến phố đi bộ của thành phố. Thực hiện trang trí hoa, cây cảnh phục Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tổ chức đợt cao điểm ra quân theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 

05/05/2020 về tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật 

tự đô  trên địa bàn thành phố phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần 

thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Tổ chức thu giá dịch vụ VSMT, thu tiền thuê nhà và đôn đốc việc nộp tiền 

thuê nhà còn nợ của các hộ gia đình; kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc thu giá dịch 

vụ của các đơn vị ủy nhiệm thu trên địa bàn.  

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình; tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản; thông 

qua phương án, nhiệm vụ thiết kế 06 dự án; Thẩm định 10 hồ sơ; Hoàn thành điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch 02 dự án; Khởi công xây dựng 05 công trình; Hoàn thành 

KHLCNT 01 dự án; Tiếp tục triển khai thi công đối với 11 công trình. Hoàn thành 

kiểm tra công tác 05 dự án; Lập, trình kiểm tra công tác nghiệm thu 04 công trình; 

Hoàn thành thẩm tra quyết toán 07 dự án. 

 3. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Giải phóng mặt bằng 

Chỉ đạo giải quyết cơ bản các dự án còn vướng mắc; công tác thu hồi đất, 

thẩm định phương án BT, HT và TĐC, giao đất tái định cư; hồ sơ cưỡng chế thu 

hồi đất các dự án trên địa bàn; tăng cường, đôn đốc UBND các phường, xã và 

Công ty TNHH Huy Hoàng dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường để chuẩn 

bị cho Đại hội Đảng thành phố 

Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án 

trọng điểm của tỉnh và thành phố, đặc biệt là các dự án trọng điểm của UBND 

tỉnh trên địa bàn. Tập trung giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội số 2 và hạng 

mục khu tam giác phía bắc Cầu Kỳ Cùng đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của 

UBND tỉnh; rà soát hồ sơ, phương án, báo cáo khó khăn, vướng mắc đề xuất 

hướng giải quyết các dự án, thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án.  

4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi học kỳ II; chỉ đạo công tác xét hoàn 

thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở; bàn giao chất lượng học sinh cuối 

năm, học sinh thi vào lớp 10. Tổ chức lễ ra trường cho học sinh hoàn thành 

chương trình Tiểu học, lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 9. Hoàn thành 
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công tác xét thi đua cuối năm và tổng kết năm học 2019-2020. Chuẩn bị tốt các 

điều kiện cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ trên địa bàn; 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch 

Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020); Xây dựng kịch bản, nội dung tổ chức không 

gian trưng bày về văn hóa ẩm thực tại phố đi bộ Hoàn Kiếm - Hà Nội và xây dựng 

không gian trưng bày, giới thiệu du lịch thành phố tại Nhị - Tam Thanh và một số 

địa điểm thích hợp; Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về các 

hoạt động chào mừng Đại hội Đảng trên các cổng chào điện tử, màn hình led, 

Trang thông tin điện tử thành phố, Trang fanpage thành phố ; thông tin lưu động, 

hệ thống loa truyền thanh phường, xã, khối, thôn… 

Thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội kịp 

thời, đầy đủ. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tổ chức tập huấn công 

tác thu thập thông tin thị trường lao động năm 2020. 

Tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách an sinh 

xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, từ thiện, nhân đạo, Dân số - KHHGĐ.  

5. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tinh giản 

biên chế 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị Định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị Định 

số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, 

phường, xã trong việc tăng cường thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC; xây 

dựng kế hoạch khắc phục chỉ số CCHC bị đánh giá thấp năm 2019 (theo kế 

hoạch của UBND tỉnh).  

Chỉ đạo triển khai kế hoạch thanh tra đã phê duyệt đảm bảo tiến độ, nội dung, 

ban hành Kết luận thanh tra trực tiếp đối với 2 đơn vị trường học trực thuộc.  Tiếp tục 

thực hiện Kết luận Thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh 

tra Chính phủ theo đúng tiến độ Kế hoạch đề ra, tổng hợp kết quả Báo cáo UBND 

tỉnh theo đúng chỉ đạo tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND 

tỉnh. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2020, tổ chức triển 

khai các Bộ luật, Luật có hiệu lực năm 2020. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập 

huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp 

vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở tại 03 phường, xã. Thực hiện tốt 

nguyên tắc “một cửa” trong lĩnh vực chứng thực và hộ tịch, kiểm tra xác minh hồ 

sơ chặt chẽ, trả kết quả đúng thời hạn luật định. 

6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 
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Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tập 

trung chỉ đạo rà soát nắm tình hình các vấn đề liên quan Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XXIII.  Chỉ đạo tập trung phối hợp nắm tình hình và rà soát việc thực 

hiện gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh và phối hợp đảm bảo ANTT tại 03 điểm cách ly tự nguyện trên địa bàn 

phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT./.   

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban đơn vị thành phố; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 

 


		2020-06-23T09:06:26+0700


		2020-06-23T09:06:27+0700


		2020-06-23T09:06:27+0700


		2020-06-23T09:06:35+0700




