
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 559/BC-UBND TP. Lạng Sơn, ngày  07  tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,  

Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười ba-HĐND thành phố khóa XX) 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm (2015 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XXII đã đề ra. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện 

chủ đề năm 2020 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút 

đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - Phục vụ người 

dân và doanh nghiệp". 

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tiếp tục được quan tâm 

đổi mới, kịp thời. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4588/QĐ-UBND 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020 đến các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã để tổ 

chức triển khai thực hiện. Ngày 20/01/2020 UBND thành phố ban hành Quyết 

định số 116/QĐ-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020. Ban hành Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 02/02/2020 phê 

duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2020 

của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng 

tâm của thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2020. 

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đề cao 

cảnh giác, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh và chỉ đạo kịp thời chi trả hỗ 

trợ cho các đối tượng chính sách. Triển khai kịp thời các biện pháp phòng, 

chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020, khẩn trương hoàn thiện thủ 

tục chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại 

hội Đảng các cấp. 

Từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, hầu hết các 

ngành, lĩnh vực của thành phố chịu ảnh hưởng tiêu cực, nhiều hoạt động kinh tế 

- xã hội tạm ngưng trệ. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành 

phố đến cơ sở, sự chung sức của toàn dân, toàn quân đã đồng lòng, nỗ lực vượt 

bậc, tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh 
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với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, 

phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của Nhân dân. 

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực. Kết 

quả cụ thể như sau:  

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về kinh tế 

a) Thương mại - du lịch - dịch vụ  

Hoạt động thương mại và cung ứng hàng hóa diễn ra trên thị trường 6 

tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định, nguồn cung ứng hàng hóa phong phú đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn thành phố1. Tổng mức 

lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu 

năm đạt 2.015 tỷ đồng bằng 52,4% so với cùng kỳ. Các hoạt động vận chuyển 

hàng hóa, hành khách, dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt dịch 

bệnh Covid-19. Lượng khách du lịch đến địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm đạt 

372.000 lượt người, bằng 26,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá các di tích, danh thắng, các điểm 

du lịch; tổ chức các hoạt động thu hút du khách đến tham dự các hoạt động Lễ 

hội hoa đào, đường hoa xuân Xứ Lạng, trải nghiệm tại các vườn đào trong dịp 

trước và sau Tết nguyên đán. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du 

lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giai đoạn 2020-

2025; các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch năm 2020. Tổ chức bồi 

dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên sâu cho cán bộ, công chức tham gia thuyết 

minh tại các điểm du lịch, các di tích, danh thắng. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình 

tỉnh công nhận điểm du lịch di tích Chùa Tiên. Triển khai Đề án phát triển kinh 

tế đêm, Đề án xây dựng Phố đi bộ Kỳ Lừa. Tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị 

đầu tư tu bổ di tích đền Cửa Nam, đền Tả Phủ, Chùa Tiên và di chỉ Mai Pha.   

b) Công nghiệp, thủ công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì, giá trị 

sản xuất trong 6 tháng đầu năm tính theo so sánh 2010 đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 

2,5% so với cùng kỳ năm trước. 

c) Nông lâm nghiệp 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân. Vận động nông 

dân trồng, chăm sóc cây trồng, rau màu các loại; làm tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh và phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi. Tổng diện tích gieo 

trồng cây hàng năm đạt 1.005 ha, bằng 93,67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng 

sản lượng lương thực cây có hạt đạt 3.268 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 

trước. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm dịch động vật vận chuyển, kiểm 

soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên 

địa bàn2. Trong 6 tháng đầu năm có 07 hộ chăn nuôi (phường Vĩnh Trại, Tam 

                                           
1 Tổ chức triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2020 trên 8/8 phường, xã. Đã kiểm tra 148 

vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu và vệ ̣sinh ATTP, đã xử phạt VPHC 135 vụ với số tiền 682 triệu 

đồng, tịch thu hàng hóa tri ̣giá 388 triệu đồng. 
2 Kết quả phun được 75 khối, thôn, số điểm phun 1.981 điểm; diện tích phun 350.099 m2 với 183 lít thuốc được 

sử dụng; tiêm phòng được 2.134 con gia súc, 38.560 con gia cầm, 1.481 con vật nuôi. 
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Thanh, Chi Lăng, Hoàng Đồng, Mai Pha), với 32 con lợn bị mắc bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi, đã xử lý theo quy định. Tổ chức Tết trồng cây và phát động trồng 

cây tại các cơ quan, đơn vị, trồng cây phân tán được 46 ha, đạt 92% kế hoạch; 

Tổ chức ra quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường3. Tích cực triển khai các 

phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. 

d) Xây dựng nông thôn mới (có báo cáo chuyên đề)  

Ban hành Kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới nâng cao xã Mai Pha và của Ban Chỉ đạo về kế hoạch công tác năm 2020, 

trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể thành phố thực hiện tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ. Chỉ 

đạo, hướng dẫn 3/3 xã xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư 

kiểu mẫu. Đôn đốc UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân làm đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

Tiếp tục xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”4. Triển khai 04 mô 

hình hỗ trợ sản xuất tại xã Quảng Lạc. Chỉ đạo UBND xã Mai Pha tiếp tục duy 

trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện 06 tiêu chí chưa đạt và đã hoàn thành 

thêm 01 tiêu chí, lũy kế đạt 09/14 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục 

triển khai dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bình 

Cằm, xã Mai Pha. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã khảo sát, 

hướng dẫn 03 cơ sở sản xuất đăng ký và hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm 

tham gia chương trình. 

đ) Thu - chi ngân sách (có báo cáo chuyên đề)  

Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2020 về tăng cường công 

tác quản lý thu ngân sách năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án 

chống thất thu thuế đã được triển khai từ năm 2019 trở về trước. Tăng cường xử 

lý vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng kết hợp với thu thuế. Tập trung chỉ đạo 

thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá các khu đất công đủ điều kiện, hợp 

thức hóa để giao đất, thu tiền sử dụng đất, tập trung tuyên truyền thu nợ tiền sử 

dụng để góp phần tăng thu ngân sách. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 

190.676 triệu đồng bằng 45,5% dự toán tỉnh giao, bằng 43,3% dự toán thành 

phố phấn đấu và bằng 87,3 % so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách thành phố 6 

tháng đầu năm là 250.574 triệu đồng, đạt 45,4% dự toán tỉnh giao, đạt 36,9% dự 

toán thành phố giao, tăng 8,7% so với cùng kỳ.  

e) Hoạt động của các thành phần kinh tế 

Đôn đốc các hợp tác xã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh 

doanh dịch vụ năm 2019, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Công 

tác đăng ký kinh doanh được triển khai thường xuyên, đáp ứng tốt nhu cầu của 

nhân dân. Thành lập mới 119 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 771 tỷ đồng; 

04 HTX và 459 hộ kinh doanh cá thể được cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD; 01 

HTX và 230 hộ cá thể điều chỉnh, thay đổi nội dung ĐKKD. 

                                           
3 với 1.678 người tham gia, phát dọn 7.717m mương với diện tích 8.023 m2, nạo vét 36,7 m3 bùn đất. 
4 thôn Rọ Phải, Khòn Pát, Bình Cầm, Mai Thành, Khòn Phổ, Co Măn - xã Mai Pha; xóm Pác Cáp, thôn Quảng Hồng - xã 

Quảng Lạc; khu dân cư thôn Hoàng Tân, Hoàng Thượng - xã Hoàng Đồng 
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Dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. 

Nhiều doanh nghiệp, HTX và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố 

phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể5.  

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây 

dựng cơ bản (có báo cáo chuyên đề)  

a) Công tác quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng 

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị và 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và 

các đơn vị liên quan và trình HĐND thành phố thông qua nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 20506. Lập phương án khoanh vùng, khôi phục mốc giới bảo vệ khu vực I, 

II di tích danh thắng Nhị Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc. Công tác 

cấp giấy phép xây dựng được thực hiện kịp thời, trong kỳ đã cấp được 353 giấy 

phép xây dựng đảm bảo thời gian quy định; tổ chức kiểm tra 360 công trình xây 

dựng, tỷ lệ công trình có giấy phép đạt 98,88%7. Tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ; thực 

hiện tốt công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường do thành phố quản lý; ban 

hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 21/02/2020 xây dựng tuyến phố văn 

minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu năm 2020; các phường đăng ký xây dựng 

08 tuyến phố văn minh đô thị và 03 tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu. Thực 

hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; kịp thời thay 

thế, sửa chữa đảm bảo chiếu sáng thường xuyên8. Tăng cường công tác quản lý, 

chăm sóc cây xanh, công viên, vườn hoa tạo cảnh quan đô thị; thực hiện cắt tỉa, 

chặt hạ cành, cây khô chết trước mùa mưa bão. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; thực hiện thu hồi, giao 

đất, thông báo công khai sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được phê duyệt. Hoàn thành công tác kiểm 

kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo kế hoạch đề ra. Tiếp 

tục triển khai thực hiện xử lý các khu đất công trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn9. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành 

                                           
5 Từ đầu năm đến nay đã có 57 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; có 67 doanh nghiệp thông báo quyết định giải 

thể. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho 82 Doanh nghiệp với tổng số tiền là 9.360 triệu đồng; số hộ kinh doanh ngừng nghỉ 

miễn giảm là 6.241 lượt hộ/ số tiền 2.547,3 triệu đồng. 
6 Tổ chức 13 hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của các phường và khu đô 

thị. Phối hợp với các Sở, ngành đề xuất một số dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố 

(khu đô thị mới Mai Pha, Bến Bắc, Đông Kinh, kè sông Kỳ Cùng, nhà ở xã hội số 2); phối hợp kiểm tra tình hình 

triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II. 
7 trong đó: 249 công trình có giấy phép xây dựng và 107 công trình được miễn giấy phép xây dựng bằng 98,88% số 

công trình kiểm tra; 03 công trình không có giấy phép xây dựng bằng 1,12%; 33 công trình xây dựng sai nội dung 

giấy phép bằng 9,26% số công trình kiểm tra. Đã ban hành 36 Quyết định XPVPHC; 32 trường hợp đã nộp tiền 

phạt với số tiền là 525 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động đầu tư xây dựng với tổng số tiền 55 triệu đồng. Thực hiện  tổ chức ngăn chặn, tuyên truyền vận động 

nhân dân tự giác tháo dỡ được 04 công trình xây dựng vi phạm. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm 

về  trật tự đô thị, kiểm tra lập biên bản xử lý 22 trường hợp dựng rạp trái phép trên lòng đường, vỉa hè không đúng 

nơi quy định; UBND các phường, xã đã ban hành 234 Quyết định XPVPHC với số tiền là 65,5 triệu đồng. 
8 xã hội hóa thay thế 54 bộ đèn Led trên tuyến đường Hùng Vương. 
9Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn khác liền với đất lần đầu 229GCN/202 hộ gia đình, cá 

nhân/224 thửa đất, diện tích 43.046,46m2, lũy kế đến nay đã cấp được 67.422 thửa/68.582 thửa đất cần cấp, đạt 

tỷ lệ 98,3%, 42.131.943,08m2/49.256.333,8 m2 diện tích cần cấp, đạt tỷ lệ 85,54% . Cấp GCNQSD đất do chuyển mục 
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chính trong lĩnh vực đất đai10. Tăng cường triển khai thực hiện công tác vệ sinh 

môi trường và thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường các tuyến đường 

phố trên địa bàn thành phố. 

Tổ chức tổng kết công tác giải phóng mặt bằng năm 2019, tiếp tục triển 

khai thực hiện năm 2020. Xây dựng kế hoạch triển khai đối với 44 dự án trên địa 

bàn, trong đó tập trung nguồn lực, nhân lực để thực hiện 05 dự án trọng điểm 

của UBND tỉnh, 10 dự án trọng điểm của UBND thành phố và phấn đấu bàn 

giao mặt bằng 06 dự án trong năm 2020 đối với các dự án triển khai kéo dài11. 

Ban hành Quyết định phê duyệt phương án và thực hiện chi trả kinh phí BT, HT 

và TĐC đối với các dự án theo quy định12. Đã nhận bàn giao mặt bằng của 144 

hộ gia đình, cá nhân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công 

thực hiện 14 dự án với tổng diện tích trên 4,4 ha. 

b) Công tác đầu tư xây dựng 

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện 116 danh mục dự án năm 2020 với 

tổng kế hoạch vốn 163.624 triệu đồng. Giá trị khối lượng thực hiện trong 6 

tháng đầu năm đạt 34.927 triệu đồng, bằng  21% kế hoạch vốn; Giá trị giải ngân, 

thanh toán đạt 41.533 triệu đồng, bằng 25% tổng kế hoạch vốn và bằng 119% 

khối lượng thực hiện13. 

Đôn đốc UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân làm đường giao thông nông thôn; quyết định hỗ trợ 162,8 tấn xi măng 

(tương đương 186 triệu đồng) để thi công 09 tuyến đường ngõ với chiều dài 

1.739m, nhân dân đóng góp 952 triệu đồng. 

     3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội   

a) Giáo dục - Đào tạo 

Hệ thống giáo dục Thành phố tiếp tục được củng cố, nề nếp, kỷ cương các 

trường, cơ sở giáo dục được giữ vững, chất lượng dạy và học được quan tâm 

thường xuyên. Chỉ đạo các trường tổ chức sơ kết học kỳ I. Do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 nên kế hoạch nhiệm vụ học kỳ II có thay đổi, thời gian kết thúc 

năm học được Bộ GD-ĐT quy định trước ngày 15/7/2020. Thành lập Ban Chỉ 

đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thành phố Lạng 

Sơn. Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai Chương 

                                                                                                                                   
đích 119 Giấy chứng nhận/93 hộ gia đình, cá nhân/ 116 thửa đất, diện tích 26.498,61 m²; 20 Quyết định giao đất 

cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án; 12 quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tiếp nhận 59 hồ 

sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, kỳ trước chuyển sang 37 hồ sơ, trong đó: Đã trả kết quả 59 hồ sơ.  
10 UBND thành phố đã ban hành 18 quyết định XPVPHC, với tổng số tiền phạt và khắc phục hậu quả là 277,8 

triệu đồng, 05 quyết định buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, 01 quyết định cưỡng chế áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả. UBND các phường xã đã ban hành 23 quyết định XPVPHC, với tổng số tiền phạt là 

80,5 triệu đồng. 
11 Đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu đô thị mới 

Bến Bắc; Khu ở sinh thái sông Kỳ Cùng và Khu đô thị mới Mai Pha; 10 dự án trọng điểm của thành phố (có 03 

dự án trọng điểm của tỉnh). 
12 354 hộ gia đình và 5 tổ chức với tổng giá trị 87.010, 7 triệu đồng và 62 ô tái định cư/71 hộ gia đình. Thực 

hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền 76.174,2 triệu đồng cho 237 hộ gia đình và 03 tổ chức . 
13Trong 6 tháng đầu năm, đã phê duyệt quyết toán hoàn thành 13 dự án; đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

18 dự án và khởi công mới được 18 công trình; Hoàn thành hồ sơ, trình thẩm định 06 dự án; 08 dự án được phê 

duyệt Quyết định đầu tư; thẩm định 11 báo cáo kinh tế -kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán đầu tư 

xây dựng công trình. 
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trình giáo dục phổ thông 2018; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị dạy học, đội ngũ giáo viên phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy 

định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch 

chuẩn bị sửa chữa cơ sở vật chất các trường học. Chuẩn bị tốt các điều kiện làm 

việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Hoạt động văn hoá - thông tin và thể thao 

Ban hành Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 

2020; Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân... đáp 

ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp trước và trong Tết. Thực hiện 

công tác trang trí đường phố; trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng và Hội chợ hoa 

Đào xã Quảng Lạc; phối hợp tổ chức tốt lễ hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ IV. Tổ 

chức thành công chợ hoa, cây cảnh xuân Canh Tý 2020, chương trình biểu diễn 

nghệ thuật quần chúng và bắn pháo hoa chào đón Giao thừa tết Nguyên đán. 

Tập trung công tác tuyên truyền, phản ánh các hoạt động trong công tác 

phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo tăng cường 

công tác kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội; kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin trong tình 

hình phòng, chống dịch bệnh covid-19. Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận và đưa 

vào vận hàng hệ thống hỗ trợ thông tin điều hành IOC theo hướng dẫn của Sở 

TTTT.  

c) Công tác y tế - dân số, gia đình và trẻ em 

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đã khám bệnh cho 11.592 

lượt, điều trị ngoại trú quốc lập 939 lượt. Tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh quân 

sự năm 2020. Kiểm tra 295 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và 

xử lý theo quy định 66 trường hợp vi phạm. Công bố đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Đã kiểm tra được 

13 cơ sở y, dược, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ14. Tiếp tục duy trì hoạt 

động thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia y tế - dân số. Thực 

hiện giám sát dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch bệnh đúng quy định.  

Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường tăng cường truyền thông phòng chống 

dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện 

tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

d) Thực hiện các chính sách xã hội 

Thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình chính sách người có công, 

đối tượng bảo trợ và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chi trả 

                                           
14 Trong đó đã xử phạt 09 cơ sở vi phạm với số tiền 18,6 triệu đồng và yêu cầu tiêu huỷ 49 chai, lọ mỹ phẩm nhập lậu, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
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trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đảm bảo theo quy định15. Triển khai Chương 

trình dâng hương, thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dip tết nguyên đán 

Canh Tý 202016. Tiếp nhận, chuyển 2.400 kg gạo cứu đói giáp hạt đến 52 hộ gia 

đình với 160 nhân khẩu. Cấp 262 thẻ BHYT năm 2020 cho người nghèo, cận 

nghèo, đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định. Tổ chức 

thành công Hội nghị trực tuyến về tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Khảo sát nhu cầu, xây dựng Kế hoạch đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Triển khai về việc thực hiện mức 

lương tối thiểu vùng năm 2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019 của Chính phủ; triển khai việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về lao động đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Đưa 16 người nghiện 

ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

e) Dân tộc, tôn giáo 

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện. Thành phố luôn quan 

tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc và tôn giáo trên địa bàn. Các hoạt động 

tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì ổn định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

của nhân dân. Tổ chức thăm và tặng quà tết cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng 

Sơn, Ban quản lý di tích, các cơ sở tín ngưỡng tiêu biểu. 

4. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tư pháp 
a) Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn (có báo cáo chuyên đề)  

Triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2020. Thực hiện thanh 

tra 4 cuộc/6 đơn vị17, trong đó có 2 cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2019. Đã 

ban hành kết luận 3/4 cuộc thanh tra. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 4 Kết 

luận thanh tra, thu hồi nộp ngân sách 129,034 triệu đồng18. Kiểm tra trách nhiệm 

đối với 04 Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của thành phố trong thực hiện quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí và trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra doanh nghiệp19, kết quả các cơ quan 

đều thực hiện tốt nội dung được kiểm tra.  

Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định. UBND thành phố và các 

phòng, ban, phường xã đã tiếp 349 lượt công dân, giảm 6 lượt so với cùng kỳ. 

Tiếp nhận xử lý 272 đơn thuộc thẩm quyền (23 khiếu nại; 2 tố cáo; 247 đề nghị), 

                                           
15 Đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 4.482 lượt người có công, với số kinh phí trên 8,397 tỷ đồng; chi trả cho 10.064 lượt 

đối tượng bảo trợ xã hội, với số kinh phí trên 3,988 tỷ đồng. Chuyển quà của Chủ tịch nước và của tỉnh đến 957 gia 

đình chính sách người có công  trên địa bàn, với tổng số kinh phí là 581,4 triệu đồng. 
16 Thành lập 04 đoàn lãnh đạo thành phố, đến thăm, tặng quà trực tiếp tại 20 hộ gia đình chính sách người có công. 

Tiếp nhận quà của tỉnh chuyển đến 40 hộ gia đình đối tượng bảo trợ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 20 triệu đồng và 

từ nguồn xã hội hóa với 739 xuất quà tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó 

khăn, với tổng số quà tri ̣giá 369,5 triệu đồng, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn được nhận quà dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. 
17 Thanh tra đối với việc cấp giấy CNQSD đất thuộc địa bàn phường Tam Thanh; Thanh tra việc chấp hành pháp 

luật trong quản lý đầu tư xây dựng do phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố làm Chủ đầu tư; Thanh tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với Trường mầm non 2-9; Thanh tra việc quản lý và sử dụng kinh 

phí được phân bổ, cấp phát tại trường Tiểu học Tam Thanh và trường THCS Đông Kinh. 
18 kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 9 tập thể, 11 cá nhân; xử lý kỷ luật khiển trách 1 cá nhân; kiến nghị xử lý 

trách nhiệm 2 cá nhân. 
19 Kiểm tra đối với 4 đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội; phòng Văn hóa - Thông tin; phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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tăng 24 đơn so với cùng kỳ. Đã giải quyết 224 đơn (20 khiếu nại; 2 tố cáo; 202 

đề nghị), đạt tỷ lệ 82,35%. 

b) Tư pháp 

Xây dựng, ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch về triển khai công tác tư 

pháp năm 2020. Thực hiện tốt công tác phổ biến GDPL; công tác theo dõi thi 

hành pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; công tác xây dựng ban hành văn 

bản QPPL; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, định kỳ công bố danh mục 

VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần cho HĐND- UBND 

thành phố ban hành; kịp thời Ban hành các Quyết định xử phạt VPHC trên các 

lĩnh vực. Tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dường nghiệp vụ về 

công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 08 phường, xã. Thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo đối với công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch ở 2 

cấp; công tác chứng thực và đăng ký, quản lý hộ tịch được thực hiện đúng 

nguyên tắc “một cửa”; giải quyết đúng trình tự, thủ tục, không để xảy ra sai sót 

và gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức20.  

c) Phòng chống tham nhũng (có báo cáo chuyên đề)  

Xây dựng, ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; chỉ đạo thực hiện tốt các 

giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trong kỳ đã báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 

của Bộ Chính trị và Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị. Đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm tra trong việc 

sử dụng ngân sách, đảm bảo công khai minh bạch và hiệu quả. Triển khai thực 

hiện quy định quản lý việc tặng và nhận quà không đúng quy định trong dịp tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020. Thực hiện 1 cuộc thanh tra và 4 cuộc kiểm tra về 

công tác phòng chống tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình, 

không phát hiện vi phạm trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 

5. Công tác quốc phòng - an ninh 

a) Quốc phòng, quân sự địa phương 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tổng kết 

công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019 và triển khai kế hoạch thực 

hiện năm 2020. Ban hành Kế hoạch 275/KH-UBND ngày 19/9/2019 về thực 

hiện công tác tuyển quân năm 2020. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân 

2020 theo đúng nghi lễ, giao đủ 107 công dân, đảm bảo chất lượng không phải 

bù, đổi. Rà soát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và xây 

dựng kế hoạch thực hiện. Tham gia tập huấn quân sự, tập huấn các chuyên 

ngành, tập huấn cán bộ DQTV năm 2020 theo kế hoạch đảm bảo quân số, đạt 

kết quả khá. Xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện DQTV binh chủng theo 

quy định. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP, ngày 

09/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân. Tiếp tục thực hiện các 

chính sách hậu phương quân đội. 

 

                                           
20 Trong 6 tháng đầu năm thụ lý, giải quyết 46 hồ sơ xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; 443 

trường hợp chữ ký bản dịch; 33 trường hợp chữ ký cá nhân; 1.119 trường hợp sao y từ  bản chính. 
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b) An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (có báo cáo chuyên đề) 

Tình hình an ninh chính trị TTAT-XH trên địa bàn được giữ vững, nhiệm 

vụ quốc phòng - an ninh được tăng cường, nhân dân và bà con giáo dân chấp 

hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của chính quyền địa 

phương, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác đôn 

đốc, kiểm tra, sẵn sàng chiến đấu; thành lập các tổ công tác tuần tra lưu động, 

phòng chống tội phạm, phòng chống sử dụng pháo nổ trái phép, đảm bảo ANTT 

trên địa bàn21. Trong 6 tháng đầu năm tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ, làm chết 

03 người, bị thương 03 người22 (giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, giảm 02 người 

bị thương so với cùng kỳ).  

6. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính  

a) Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và thi đua - khen thưởng 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản 

lý của bộ máy chính quyền; hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ban hành 

Quyết định giao biên chế công chức, người làm việc năm 2020; xây dựng kế 

hoạch biên chế năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị; thực hiện quy trình xét 

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

công chức cấp huyện, tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT và các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố. Ban hành kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng năm 2020. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện trách 

nhiệm công vụ và văn hóa công sở theo chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô 

thị văn minh - Phục vụ người dân và doanh nghiệp". Xây dựng Kế hoạch số 

138/KH-UBND ngày 04/5/2020 về việc năng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) 

thành phố Lạng Sơn năm 2020. Ban hành Kế hoạch và Quyết địṇh thành lập 

Đoàn kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 

2020. Đã kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính 03 cuộc với 29 lượt cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã. Cơ bản đội ngũ CB, CC, VC thực hiện nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2020; phát động và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập 

thành tích 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 lần 

                                           
21 Phạm pháp hình sự xảy ra 37 vụ, làm chết 02 người, bị thương 20 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 180,3 

triệu đồng (giảm 20 vụ, tăng 01 người chết, tăng 06 người bị thương so với cùng kỳ 2019). Điều tra làm rõ 36/37 

vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 97,3%); bắt 52 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 124,2 triệu đồng; phát 

hiện, điều tra làm rõ 06 vụ 12 đối tượng xảy ra ngoài kỳ. Đấu tranh thành công 03 chuyên án, bắt 05 đối tượng . 

Tổ chức 1.495 ca với 7.939 lượt CBCS tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 3.152 trường hợp vi phạm 

Luật GTĐB; xử phạt VPHC 3.221 trường hợp với số tiền 2,32 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 120 trường hợp. 

Phối hợp đấu tranh, bắt giữ 08 vụ 08 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật hoạt động trên tuyến giao thông. 
22 hỏng 02 xe ô tô, 02 xe mô tô, 01 xe đạp, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 12 triệu đồng. 
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thứ III và các ngày lễ lớn trong năm 202023. Hoàn thành hồ sơ đề nghị và đã 

được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương độc lập Hạng Nhất cho nhân dân 

và cán bộ thành phố Lạng Sơn. 

b) Cải cách hành chính 

Công tác CCHC được triển khai tích cực ngay từ đầu năm; ban hành Kế 

hoạch CCHC năm 2020; Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng 

thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của 

"Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" từ thành phố đến các phường, xã; thực hiện 

giải quyết các TTHC đúng thời gian quy định, tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, 

giải quyết các TTHC thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và 

tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020. Tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho đội 

ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

c) Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp 

Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố, 

tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố; xây dựng kế hoạch 

và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ Đại hội; tổ 

chức đợt cao điểm ra quân xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị trên địa 

bàn thành phố; chỉ đạo thực hiện trang trí khánh tiết, trang trí hoa tươi khu vực 

tổ chức Đại hội, trang trí trực quan đường phố; thực hiện triển lãm ảnh và không 

gian trưng bày các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố giai 

đoạn 2015 - 2020; chương trình dâng hương, dâng hoa khuôn viên lưu niệm Hồ 

Chí Minh và tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ; đảm bảo an ninh, an toàn 

trước, trong và sau Đại hội. Tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các 

công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, thay thế, lắp đặt hệ thống điện chiếu 

sáng, điện trang trí, cây xanh trên địa bàn, vẽ tranh tường tại khu dân cư nông 

thôn mới và tuyến phố văn minh… Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, đưa 

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

Trang thông tin điện tử thành phố, thông tin lưu động, tuyên truyền trên hệ 

thống loa truyền thanh tại các phường, xã. Vận động cơ quan, công sở, trường 

học, doanh nghiệp treo cờ Tổ quốc, trang trí tại trụ sở làm việc, nhân dân treo cờ 

Tổ quốc tại gia đình vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm và vào thời gian trước 05 

ngày tổ chức Đại hội Đảng các phường, xã và thành phố. Vận động nhân dân 

các khu dân cư khối, thôn tổng vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn 

minh, khu dân cư xanh, sạch, đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 

                                           
23 Kết quả: Chủ tịch nước Tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 01 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng 

Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm 2019; UBND tỉnh tặng Cờ 

thi đua cho 01 tập thể, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 đơn vị, Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá 

nhân, 06 gia đình; UBND thành phố tặng giấy khen cho 124 tập thể, 336 cá nhân, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở” cho 23 cá nhân, 36 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 322 danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 
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Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức Chương trình văn nghệ chào mừng thành công 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn.  

d) Kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

Năm 2020, Thành ủy đã lựa chọn 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm cơ bản các 

nhiệm vụ đều đã được triển khai đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch đã đề ra.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

7. Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do vi rút Corona mới (nCoV) 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thành phố, phường, xã và chỉ đạo triển 

khai kịp thời các biện pháp cấp bách về Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn24. Bố trí nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư trang thiết bị, thuốc 

phục vụ phòng, chống dịch. Thường xuyên tổ chức các đoàn đi kiểm tra công 

tác phòng chống dịch bệnh tại 08 phường, xã và tại các đơn vị trường học trên 

địa bàn, các cơ sở lưu trú du lịch, các di tích, danh thắng. Chỉ đạo tạm dừng tổ 

chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố, không tổ chức các Lễ hội. Tuyên truyền, 

kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc, vật tư y tế chú 

trọng đến mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay25,... Niêm yết công khai đường 

dây nóng tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn. Thực hiện cho phép toàn 

bộ học sinh các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố nghỉ học theo chỉ đạo. 

Tổ chức tổng vệ sinh, phun độc, khử trùng tại tất cả các trường học, nhà chung 

cư, tại các chợ, các điểm giết mổ, các nơi buôn bán, kinh doanh giết mổ động 

vật và các sản phẩm động vật trên địa bàn. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp 

Covid - 19. 

Tổ chức hội nghị triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Đã 

ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 và phân công cụ 

thể cho các thành viên tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, thành lập Tổ 

giúp việc thực hiện thẩm định hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ...; Chỉ đạo UBND 

các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền đến các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg26. Thực hiện rà soát, 

                                           
24 Đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người; Thành lập BCĐ 

phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do vi rút Corona các phường, xã.   
25 xử lý 02 cơ sở không thực hiện niêm yết giá bán hàng hóa tại địa điểm kinh doanh với tổng mức phạt 5,5 triệu 

đồng. Ban hành quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của 01 cơ sở kinh doanh thuốc. 
26Chỉ đạo thực hiện tạm ứng từ ngân sách thành phố 3.344 triệu đồng để kịp thời chi trả hỗ trợ cho các đối tượng 

chính sách, người có công, bảo trợ xã hội theo chỉ đạo của tỉnh ngay từ chiều 29/4/2020, hiện nay đã hoàn thành 

công tác chi trả với 2.382/2.388 người với số kinh phí đã chi trả 3.335,250/3.349,250 triệu đồng (còn 06 người 

không chi do đã chuyển địa phương khác và chết). Đối với nhóm lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, tính 

đến hết tháng 6/2020, đã thực hiện thẩm định, phê duyệt và chi trả chính sách hỗ trợ đối với 133 hồ sơ nhóm hộ 

kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, với số kinh phí là 133 triệu đồng; 1.823 hồ sơ nhóm 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, với số kinh phí là 1.823 triệu đồng. Thông báo 

kết quả thẩm định hồ sơ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương của 

09 Công ty với 57 lao động (cả 57 lao động này không đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ do Công ty 
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thống kê và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.  

Thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại 06 khách sạn và điều 

hành hoạt động cách ly tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện 

chi trả. Đã tổ chức tiếp nhận cách ly 409 trường hợp chuyên gia, trong đó có 49 

trường hợp đã hết cách ly 14 ngày. 

8. Tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn 

a) Về tổ chức, biên chế, chất lượng đội ngũ: 

UBND thành phố có 11 cơ quan chuyên môn; 10/11 cơ quan chuyên môn 

đã có Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ 

thể, rõ ràng, không có việc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. 

Riêng Văn phòng HĐND-UBND hiện nay chưa có Thông tư hướng dẫn, nên 

thực hiện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế (do Phòng Y tế đã sáp nhập vào 

Văn phòng HĐND-UBND). Năm 2020, các cơ quan chuyên môn được giao 96 

biên chế. Hiện nay có mặt 90 biên chế. 100% lãnh đạo, quản lý các phòng 

chuyên môn có trình độ đại học trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn 

phòng và đều đã qua các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận 

chính trị. Nhìn chung, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ lãnh đạo 

quản lý và công chức ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ được giao. 

b) Về kết quả hoạt động: 

Ngay từ đầu năm, 100%  cơ quan chuyên môn đã xây dựng kế hoạch công 

tác, đề ra nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

thường xuyên, trọng tâm được giao; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo 

quy định pháp luật, đồng thời hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện 

nhiệm vụ theo lĩnh vực ngành quản lý. Hàng tháng các cơ quan chuyên môn đều 

có báo cáo gửi UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo. 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã phát huy được vai trò của người 

đứng đầu trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP 

ngày 27/10/2007 của Chính phủ; thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý, sử dụng, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý tài sản, tài chính; phòng chống 

tham nhũng, xử lý đơn thư...; đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

văn hóa công sở. Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành của tỉnh trong thực hiện 

nhiệm vụ, cơ bản tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, đem lại hiệu quả cao 

trong công tác tham mưu giúp UBND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ.  

                                                                                                                                   
vẫn phát sinh doanh thu và còn nguồn tài chính để thực hiện chi trả lương); thông báo kết quả thẩm định hồ sơ 

người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 04 

lao động. Những hồ sơ còn lại đang trong quá trình UBND các phường, xã xét duyệt, thực hiện niêm yết theo 

quy trình quy định. 
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Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019: 07/11 cơ quan chuyên môn xếp 

loại xuất sắc, 04/11 cơ quan chuyên môn xếp loại tốt. Trên 98% lãnh đạo, công 

chức được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, yếu kém 

1.1. Công tác thu ngân sách đạt thấp, một số sắc thuế chưa đạt kế hoạch 

đề ra. Tiến độ triển khai một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và các công 

trình đầu tư xây dựng nông thôn mới còn chậm. 

1.2. Trật tự đô thị, trật tự xây dựng có chỗ, có nơi chưa đảm bảo, vỉa hè 

một số tuyến đường bị lấn chiểm làm nơi kinh doanh, buôn bán. Tiến độ triển 

khai các dự án về chỉnh trang đô thị còn chậm so với yêu cầu. 

1.3. Công tác quản lý đất đai còn hạn chế, quản lý đất công chưa chặt chẽ, 

vẫn còn một số trường hợp tự ý lấn, chiếm trái phép. Vệ sinh môi trường có lúc 

chưa được đảm bảo, chưa quy hoạch được các vị trí, hình thức thu gom rác phù 

hợp. Công tác đo đạc, kiểm đếm đất đai, nhà cửa, cây cối, hoa màu của một số hộ 

gia đình gặp khó khăn; tiến độ chậm; việc xây dựng giá đất cụ thể có nhiều bất 

cập. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, nhất là dự án trọng điểm của thành 

phố, công tác quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, kết quả đạt thấp. 

1.4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội còn có mặt hạn chế, vẫn còn tình trạng quá 

tải cục bộ số học sinh/lớp trong một số trường mầm non, tiểu học nội thành; tiến 

độ triển khai, thực hiện trùng tu, tôn tạo một số di tích còn chậm. Một bộ phận 

nhân dân vẫn còn vi phạm các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang. 

1.5. Việc chấp hành thời gian làm việc của một số cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động có lúc chưa nghiêm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị có lúc chưa kịp thời. Một số công việc còn chậm so với yêu cầu. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

Do ảnh hưởng diễn biến thời tiết phức tạp, mưa đá, dịch tả lợ Châu Phi, 

dịch bệnh covid-19 nên hoạt động thương mại, dịch vụ, lượng khách du lịch 

giảm mạnh so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh xin gia hạn, 

miễn giảm thuế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế cũng như kết quả thu ngân sách 

trên địa bàn.  

Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng còn chồng chéo chưa có 

sự đồng nhất; Văn bản pháp luật quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực xây dựng đối với công trình xây dựng không phép, sai phép còn bất cập 

về thủ tục, thời gian xử lý, không có quy định trong việc áp dụng các biện pháp 

ngăn chặn đối với công trình vi phạm không chấp hành dừng thi công xây dựng 

công trình. 

 Ý thức chấp hành pháp luật trong công tác GPMB, vệ sinh môi trường, 

văn minh đô thị của một bộ phận người dân còn hạn chế. Một số dự án đã có 

Quyết định phê duyệt nhưng Chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí để chi trả cho 
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các hộ dân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên không thực hiện được 

công tác đo đạc kiểm đếm ngoài thực địa.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

Công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành có lúc còn chưa chủ động, chưa kịp 

thời, có việc còn chậm.  

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ 

của một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa phát huy được hết trách nhiệm của 

cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Một số đơn vị, phường, xã chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố trong công tác thu ngân sách, thu nợ tiền 

sử dụng đất; quản lý trật tự đô thị, phát triển giao thông nông thôn, bảo vệ hành 

lang an toàn đường bộ.  

Chưa kiên quyết thực hiện áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế 

tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm; chưa quyết liệt trong việc xử lý vi phạm 

trật tự đô thị trên một số tuyến đường. 

 

Phần II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

1. Kinh tế 

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch 

Covid-19 có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Chủ động thực hiện 

ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội. Nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra theo kế hoạch.  

Tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng hoạt 

động thương mại - dịch vụ, du lịch. Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại. Phê duyệt và triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. Đẩy nhanh thực hiện các giải 

pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo 

tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Tăng cường 

đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; thực hiện các giải pháp kích cầu 

du lịch; triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 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 quảng bá văn hóa, du lịch thành phố tại phố đi 

bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoàn thiện các hạng mục và đưa vào hoạt động Phố đi 

bộ Kỳ Lừa. 
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Tập trung chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đúng thời vụ. Tiếp tục 

nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao thành hàng hóa27. Xây dựng 02 sản 

phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 

quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc 

thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 

Chỉ đạo chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi. Tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật, phát hiện kịp 

thời những dấu hiệu dịch bệnh và có biện pháp xử lý không cho dịch bệnh lây 

lan. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý và trữ nước của các hồ chứa chuẩn bị 

phục vụ tốt vụ đông xuân. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng; trồng cây phân tán đạt kế hoạch đề ra. Làm tốt công 

tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.  

Đôn đốc các xã triển khai đầu tư xây dựng các công trình; đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực tham gia xây 

dựng nông thôn mới theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Duy trì 

và củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Quảng Lạc, nông thôn mới 

nâng cao xã Hoàng Đồng. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ củng cố 

các tiêu chí để xã Mai Pha hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao; chỉ 

đạo các xã tiếp tục xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành 05 khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tăng cường công tác quản lý thu, quyết tâm phấn đấu thực hiện dự toán 

thu ở mức cao nhất; thường xuyên rà soát, dự báo, đánh giá nguồn thu theo từng 

lĩnh vực, sắc thuế. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ 

thuế, tập trung thu nợ tiền sử dụng đất, thu giá dịch vụ, thu từ đấu giá đất, thu 

thuế XDCB... Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi 

nghiệp”. Làm tốt công tác thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng đã được 

giao đất theo quy định. Quản lý, sử dụng và điều hành chi ngân sách theo đúng 

dự toán giao. Xây dựng các phương án đảm bảo cân đối ngân sách, ưu tiên thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, các chính sách, chế độ liên quan đến 

con người, an sinh xã hội, giảm nghèo.  

2. Quản lý đô thị và đầu tư xây dựng 

Tăng cường thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/5/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, 

quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Trình Sở Xây dựng thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lựa chọn đơn 

vị tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung. Kịp thời công bố công khai điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của các phường và khu đô thị đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 

12/8/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

                                           
27 nhân rộng mô hình trồng rau an toàn, mô hình cây dẻ ghép, mô hình trồng trám ghép, cây dược liệu, chăn nuôi 

lợn tập trung; triển khai mô hình nuôi giun quế theo hướng khép kín từ trồng trọt đến chăn nuôi. 
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đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng giai đoạn 2015- 2020; thực hiện tốt 

công tác cấp giấy phép xây dựng; tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng. Tiếp tục 

chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong công tác quản lý 

trật tự đô thị từ nay đến năm 2020, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp 

vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh 

doanh nhằm đảm bảo trật tự ATGT và mỹ quan đô thị. Tiếp tục phối hợp, thực 

hiện cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường đô thị, đường huyện, tăng cường xây 

dựng GTNT. Hoàn thành xây dựng 08 tuyến phố văn minh đô thị và 03 tuyến 

phố văn minh đô thị tiêu biểu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành 

hệ thống điện chiếu sáng công cộng; duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công 

viên; thực hiện trồng mới, trồng bổ sung cây xanh năm 2020 theo Đề án phát 

triển cây xanh đường phố giai đoạn 2017-2020. Thực hiện trang trí hoa, cây 

cảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn 

thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu 

tư công của kế hoạch năm 2020, nhất là các dự án được giao vốn khởi công mới 

và hoàn thành trong 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. Tập trung 

triển khai 05 dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, tu bổ di tích, xử lý ô nhiễm môi 

trường. Phối hợp thực hiện tốt các dự án PPP đang được giao triển khai. Đẩy 

mạnh các giải pháp giải ngân vốn theo kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả Đề án 

phát triển giao thông nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2018-2020.  

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 

04/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất 

đai trên địa bàn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tăng cường kiểm tra, xử 

lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Tiếp tục đôn đốc thực hiện dự án đo 

đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 08 phường, xã trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch. Tiếp 

tục kiểm tra, rà soát, thống kê các khu đất công trên địa bàn. Tổ chức triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Thành ủy Lạng Sơn về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trong việc 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025.  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch các dự 

án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ, 

giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng, đưa vào sử dụng các dự án28. Tổ chức 

triển khai các dự án mới đảm bảo theo tiến độ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

                                           
28 đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam 

Hoàng Đồng I; Cầu Kỳ Cùng; Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Dự án Khu đô thị mới Phú 

Lộc I, II, III. 
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trọng tâm đã ban hành29. Tiếp tục rà soát hồ sơ, giải quyết tồn đọng, vướng mắc, 

ban hành báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án giải quyết các dự án có thời 

gian thực hiện kéo dài, cơ chế chính sách thay đổi. 

3. Văn hóa - 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. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Tích cực triển khai xây dựng phương án thí điểm trường học tự chủ một phần về 

tài chính. Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp các trường học. Tổ chức tổng kết 

năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đổi mới chương 

trình sách giáo khoa phổ thông. Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các 

kỳ thi trung học phổ thông, tuyển sinh các cấp.  

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các nhiệm 

vụ chính trị, các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn; tập 

trung công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, tuyên 

truyền, chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Lễ kỷ niệm 

70 năm ngày giải phóng Lạng Sơn, 18 năm thành lập thành phố Lạng Sơn và 

đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất; các sự kiện, ngày lễ lớn năm 2020. 

Triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch theo kế hoạch30. Đẩy nhanh tiến độ rà 

soát, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các di tích, các 

miếu thổ công đủ điều kiện.  

Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị; tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra 

hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn. Đôn 

đốc các phường, xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tu bổ di tích hoàn 

thành theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT quần chúng, nâng cao 

chất lượng tham gia các giải thể thao.  

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Từng bước 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Phòng khám đa khoa Trung tâm y tế thành 

phố và Trạm y tế các phường, xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông 

phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn nguy hiểm xảy ra trên địa bàn, sẵn 

sàng ứng phó xử lý kịp thời, đảm bảo khống chế tốt dịch bệnh và các nguy cơ 

gây dịch. Tuyên truyền kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Tiếp tục thực hiện các 

chương trình mục tiêu Y tế - Dân số theo kế hoạch. Tổ chức cân trẻ dưới 5 tuổi 

đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo quy định.   

                                           
29 Khu đô thị mới Bến Bắc, Khu sinh thái cầu Kỳ Cùng và Khu đô thị mới Mai Pha. 
30 như: trùng tu, tôn tạo các di tích, danh thắng; phối hợp với Hội Di sản văn hóa tổ chức hội thảo phát huy giá trị 

“Tứ trấn” đền Cửa Đông - Tây - Nam - Bắc; nghiên cứu, sắp xếp lại hệ thống tượng thờ, bài trí thờ tự cho phù 

hợp với tín ngưỡng và đối tượng thờ tự tại di tích Nhị - Tam Thanh. 
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Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; giải 

quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã 

hội. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày thương binh - liệt sỹ, công tác 

đền ơn đáp nghĩa; Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo tại xã Hoàng 

Đồng và Xã Quảng Lạc. Thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu 

thập thông tin về thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn. Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã 

hội đối với một số đơn vị sử dụng lao động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác 

phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

4. Thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng 

Triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân theo quy định. 

Thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết 

khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; Giải quyết kịp thời, 

đúng quy định của pháp luật đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp 

tục triển khai thực hiện kế hoạch PBGDPL của thành phố. Tổ chức tuyên truyền 

PBGDPL cho các đối tượng; quan tâm đổi mới các hình thức tuyên truyền. Nâng 

cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch trên 

địa bàn. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống 

tham nhũng. Tích cực chỉ đạo, triển khai và tiếp tục thực hiện một số giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức 

nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;... 

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm 

tra tự phát hiện tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Tiếp tục đôn đốc, 

theo dõi việc thực hiện các cuộc kiểm tra đối với doanh nghiệp đảm bảo việc 

kiểm tra đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt, đúng chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017. 

5. Quốc phòng - An ninh 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa 

phương năm 2020. Tổ chức triển khai tuyển sinh quân sự. Tổ chức huấn luyện 

chiến đấu, huấn luyện DQTV binh chủng theo kế hoạch. Bồi dưỡng, giáo dục 

quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Hoàn thành công tác tuyển sinh quân 

sự năm 2020. Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2021. Tiếp tục thực hiện giải 

quyết chế độ, chính sách hậu phương quân đội.  

Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANTT-TTATXH. Tăng cường công 

tác nắm tình hình địa bàn, quản lý hoạt động của các đối tượng. Tăng cường 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Xây dựng phương án 

đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh và các sự kiện chính trị diễn ra 

trên địa bàn. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết ngăn chặn, 
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xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn 

tính mạng, tài sản và điều kiện sản xuất cho mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn. 

Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, ma túy,... Thực hiện 

quyết liệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và 

các giải pháp đồng bộ đã đề ra về an toàn giao thông. Làm tốt công tác phòng 

cháy, chữa cháy. 

6. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính 

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; 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 và thôn, khối phố trên địa bàn 

thành phố. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện trách 

nhiệm công vụ và văn hóa công sở. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp 

luật về bố trí, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức... 

Tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2019, năm 2020 theo kế 

hoạch. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên 

nghiệp và tinh thần phục vụ, xây dựng phong cách làm việc có trách nhiệm với 

dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đối với nhiệm 

vụ được giao. Kịp thời tổng hợp, báo cáo tỉnh giải quyết những khó khăn vướng 

mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

30/3/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức 

danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã... 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năng cao năng lực cạnh tranh 

(DDCI) thành phố Lạng Sơn năm 2020, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và 

hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020 đối với thành phố. 

Thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý nhà nước ở các lĩnh vực 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; duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và 

trả kết quả” trong giải quyết các thủ tục hành chính của thành phố và các 

phường, xã. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể 

CCHC giai đoạn 2011-2020. 

7. Công tác phòng chống dịch Covid-19 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, 

ngành của tỉnh về phòng chống dịch bệnh ở người, nhất là công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Chủ động nắm bắt thông tin và tham mưu đề xuất các giải 

pháp cụ thể, kịp thời để phòng, chống dịch bệnh. 

Tiếp tục làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch 

Covid-19; tuyệt đối không được gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh 
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nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên 

quan xử lý những vướng mắc phát sinh. 

Tiếp tục điều hành hoạt động cách ly tại khách sạn để phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn do người được 

cách ly tự nguyện chi trả. 

8. Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Tổ 

chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất. Xây dựng Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế 

hoạch; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Tham mưu xây dựng 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lạng Sơn đến 

năm 2030 và những năm tiếp theo. Triển khai xây dựng và giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân thành phố 

khóa XX và kỳ họp Hội đồng nhân dân các phường, xã. Phối hợp chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- VP HĐND tỉnh (B/c); 

- Cục thống kê tỉnh; 

- Sở KH-ĐT; 

- TT Thành ủy (B/c); 

  - TT HĐND TP (B/c); 

  - CT, PCT UBND TP; 

- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C,PVP+CV; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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