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BÁO CÁO 
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 Thực hiện Công văn số 4262/VP-THNC ngày 22/10/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn V/v báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 

2020. UBND thành phố báo cáo như sau: 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 

Năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, 

Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, 

luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển 

khai thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch 

hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện chủ đề của năm 

2020 về “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”. Triển khai xây dựng và 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; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.  

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, chống 

thất thu ngân sách, thu nợ tiền sử dụng đất; Triển khai kịp thời các biện pháp 

phòng, chống bệnh Covid - 19, bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát; xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. 

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ phát triển du lịch theo kế hoạch đã đề ra. 

Tập trung chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt 

bằng, tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 

năm 2020.  

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. Tổ chức 

tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thị xã Lạng Sơn - nay là 

thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020), đón nhận Huân chương độc lập 
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hạng Nhất và khai trương tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa. 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. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội 

Đảng các cấp. 

2. Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Trước nguy cơ lây nhiễm cao của đại dịch COVID-19, để phòng chống 

dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh việc triển khai kịp thời, quyết liệt các 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, 

ngành liên quan, UBND thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ 

đạo về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2  

trên địa bàn thành phố do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban; 

xây dựng Kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. 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 SARS-CoV-

2 các phường, xã do Chủ tịch UBND các phường, xã làm Trưởng ban. Thực 

hiện rà soát, thống kê và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo 

quy định1.  

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 tay2,... 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.  

Thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại 10 khách sạn và điều 

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

                                                 
1Chỉ 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 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. 
2 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. 
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COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện 

chi trả. Thường xuyên nắm thông tin tình hình công dân (nhất là người lao động) 

từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các vùng dịch trở về trong thời gian gần đây nhằm 

phòng, ngừa dịch bệnh COVID-19. Tổng hợp, theo dõi các chuyên gia nước 

ngoài vào làm việc tại thành phố Lạng Sơn và các địa phương khác, đang thực 

hiện cách ly tại các khách sạn trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 

12/10/2020, trên địa bàn thành phố tổng có 5.309 người Việt Nam và người 

nước ngoài (trong đó có 3.948 chuyên gia người Trung Quốc đã cách ly xong và 

đang cách ly tại TP Lạng Sơn) từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các vùng đang có 

dịch COVID-19 trong và ngoài nước trở về. 

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Đà 

Nẵng và huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo 

quyết liệt các giải pháp cho công tác phòng chống dịch bệnh. 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. Kết quả này có được là sự đồng thuận giữa 

chính quyền và nhân dân, quyết tâm phòng chống dịch với tinh thần cao nhất, 

mọi người dân, mọi nhà tự ý thức và có trách nhiệm vì sức khỏe của bản thân và 

cộng đồng.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 

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 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 phố; công tác bình ổn thị trường giá cả 

hàng hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả, không xảy ra tình trạng đầu cơ, 

găm hàng, tăng giá đột biến.... Tuy nhiên do tác động của dịch bệnh Covid-19 

tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 

6.220 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm 2020. Đa ̃kiểm tra 348 vụ buôn bán, vận 

chuyển hàng hóa nhập lậu và vệ ̣sinh ATTP, đã xử phạt VPHC 275 vụ với số 

tiền 1.139 triệu đồng, tịch thu hàng hóa tri ̣giá 814,8 triệu đồng.  

Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá hình ảnh thành phố Lạng Sơn, các 

điểm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các hội chợ quảng 

bá…; 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. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển du 

lic̣h, các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch năm 2020. Tổ chức cuộc 

thi “Ảnh đẹp du lịch thành phố Lạng Sơn” năm 2020. Thành lập đội ngũ thuyết 

minh viên du lic̣h phục vụ tại các điểm du lịch, các di tích, danh thắng. Triển 

khai Đề án phát triển kinh tế đêm, đưa vào hoạt động 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. Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các điểm du lịch nhằm tạo điểm đến an toàn, thu hút du khách. 
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Lượng khách du lịch đến địa bàn thành phố ước đaṭ 1.035.500 lượt, bằng 50% 

so với cùng kỳ năm 2019. 

b) Công nghiệp, thủ công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì tuy 

nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên giá trị sản xuất, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp có chiều hướng giảm. Giá trị sản xuất tính theo giá so sánh 

2010 ước 762 tỷ đồng bằng 85,3% so kế hoạch và 71% so năm 2019. 

c) Nông lâm nghiệp 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rau, cây ăn 

quả chuẩn bị cho vụ  Đông - Xuân; Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2020 

cho các phường, xã; Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân làm thủy lợi, 

nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn. 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 ước đạt 1.856 ha bằng 100% so với kế hoạch năm, 

bằng 95 % so với cùng kỳ năm 2019. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước 

6.000 tấn đạt 100% kế hoạch năm, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2019. 

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 sản phẩm động vật 

lưu thông trên địa bàn đảm bảo chất lượng, an toàn khi đến với người tiêu dùng. 

Tổ chức triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2020 trên 

8/8 phường, xã. Kết quả phun được 75 khối, thôn, số điểm phun 1.981 điểm; 

diện tích phun 350.099 m23. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát ở một số địa 

phương trong và ngoài tỉnh dẫn đến nguồn cung cấp lợn giống bị khan hiếm, giá 

cả lợn giống tăng cao và tâm lý của người dân còn lo bệnh dịch tả lợn tái phát 

(trên địa bàn thành phố có 10 hộ có lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi với 

tổng số 43 con bị tiêu hủy, tổng khối lượng tiêu hủy 2.112kg) nên tình hình tái 

đàn lợn trên địa bàn thành phố vẫn đang ở mức thấp, tổng số hộ chăn nuôi là 160 

hộ/41 thôn khối với tổng số lợn là 2.520 con đạt 50% so với kế hoạch. 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, ước năm trồng được 50 ha đạt 100% kế hoạch; ra 

quân làm thủy lợi với 1.678 người tham gia, phát dọn 7.717m mương với diện 

tích 8.023 m2, nạo vét 36,7 m3 bùn đất. Tích cực triển khai các phương án phòng 

chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. 

d) Xây dựng nông thôn mới 

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, hoàn thành 

                                                 
3 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 



5 

 

xây dựng 05 khu dân cư kiểu mẫu4. 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; Đã tổ chức thi công 12 tuyến đường ngõ với chiều dài 

1.940m, nhân dân đóng góp 1.154 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 189,7 tấn xi 

măng. Phê duyệt 06 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất5 với tổng kinh phí thực 

hiện 11.736,7 triệu đồng, trong đó: Kinh phí Nhà nước hỗ trợ 4.155,6 triệu đồng, 

nhân dân đóng góp 7.581,1 triệu đồng; 01 mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn 

VietGAP với kinh phí thực hiện 384,5 triệu đồng, trong đó: Kinh phí Nhà nước 

hỗ trợ 235,3 triệu đồng, nhân dân đối ứng 149,2 triệu đồng. Chỉ đạo UBND xã 

Mai Pha tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt, hoàn thành xã nâng 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. Tổ chức khảo sát, hướng dẫn 03 chủ thể 

đăng ký, hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP). 

đ) Thu - chi ngân sách  

UBND thành phố đã Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2020 

về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2020. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 

thu ngân sách nhà nước 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. Thu ngân sách tính 

đến hết ngày 15/11/2020 đạt 368,7 tỉ đồng, bằng 88% dự toán tỉnh giao, bằng 

83,8% dự toán thành phố phấn đấu. Ước thực hiện năm 2020 là 440 tỉ đồng đạt 

105% dự toán tỉnh giao, đạt 100% dự toán thành phố giao và đạt 88,9% so với 

cùng kỳ năm 2019. Tập trung chỉ đạo thẩm tra phân bổ dự toán ngân sách năm 

2020 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách thành phố. Tổng chi ngân sách 

thành phố tính đến hết ngày 15/11/2020 là 461,2 tỉ đồng, đạt 85,9% dự toán tỉnh 

giao đầu năm, đạt 82,7% dự toán thành phố giao đầu năm. Ước thực hiện năm 

2020 đạt 626,1 tỉ đồng, bằng 113,5% dự toán tỉnh giao đầu năm, bằng 109,3% 

dự toán thành phố giao đầu năm, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

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. Tuy nhiên, 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 

thể. Trên địa bàn thành phố đã có 913 hộ kinh doanh cá thể được cấp mới giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, 410 hộ cá thể xin điều chỉnh, thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh, thành lập mới 10 HTX, 12 HTX đăng ký thay đổi nội dung, 

ngành nghề kinh doanh. Đã có 57 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 

                                                 
4 Rọ Phải, Khòn Pát, Pác Cáp, Cụm 5 thôn Hoàng Thượng, cụm 6 thôn Hoàng Tân. 
5 mô hình Cà gai leo; chăn nuôi trồng trọt khép kín có sử dụng công nghệ nuôi giun quế; nuôi lợn tập trung tại HTX 

sản xuất và DVNN An Hồng; mô hình trồng cây Cát sâm; cây dẻ ghép; nuôi lợn nông hộ kiểu mẫu trên địa bàn xã 

Quảng Lạc. 
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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 5.600 lượt hộ/ số tiền 4,4 tỷ đồng. 

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

dựng cơ bản  

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

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn. Ban hành Báo cáo số 792/BC-UBND ngày 16/9/2020 báo 

cáo đề xuất lùi thời gian thông qua Dự thảo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

khảo sát lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nà Chuông - Bình Cằm, tỷ lệ 1/500. 

Tổ chức 16 hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 các phường và khu đô thị; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

khu trung tâm xã Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc. Hoàn chỉnh báo cáo kết 

quả rà soát, khôi phục mốc giới bảo vệ khu vực I, II khu di tích danh thắng Nhị 

Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc, gửi các Sở, ngành của tỉnh xin ý 

kiến. Ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 09/01/2020 thực hiện công tác 

Quản lý trật tự xây dựng năm 2020 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đã cấp 

540 giấy phép xây dựng; đã kiểm tra 487 công trình xây dựng, trong đó: 329 

công trình có giấy phép xây dựng và 152 công trình được miễn giấy phép xây 

dựng bằng 98,76% số công trình kiểm tra; 05 công trình không có giấy phép xây 

dựng, bằng 1,24% số công trình kiểm tra6; tỷ lệ công trình xây dựng đúng giấy 

phép 91,9%; 01 công trình đã được điều chỉnh Giấy phép xây dựng theo quy 

định. Đã ban hành 44 Quyết định XPVPHC; 42 trường hợp đã nộp tiền phạt với 

số tiền là 675 triệu đồng. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về  

trật tự đô thị, kiểm tra lập biên bản xử lý 31 trường hợp dựng rạp trái phép trên 

lòng đường, vỉa hè không đúng nơi quy định. 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; triển 

khai thực hiện chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trong lễ 

khai giảng năm học 2020-2021, với số lượng 2.206 mũ; 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; thành lập đoan kiểm tra, đánh giá, chấm điểm tuyến 

phố văn minh đô thị của các phường (10 tuyến phố văn minh đô thị và 07 tuyến 

phố văn minh đô thị tiêu biểu). Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ 

thống chiếu sáng công cộng; thay thế, sửa chữa kịp thời đèn chiếu sáng công 

cộng, đèn tín hiệu giao thông và đèn trang trí đảm bảo chiếu sáng phục vụ các sự 

kiến chính, đảm bảo an toàn giao thông. 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 trên 25 tuyến đường khu vực nội thành 

với số lượng 305 cây xanh, chặt hạ 20 cây khô chết; hoàn thành cắt tỉa cây xanh 

                                                 
6 01 công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; 39 công trình xây dựng sai nội 

dung giấy phép bằng 8,1% tổng số công trình kiểm tra. 
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khuôn viên trường học tại 15 trường với 105 cây xanh. Triên khai trồng bổ sung, 

thay thế cây xanh theo Đề án phát triển cây xanh đường phố năm 2020. 

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. 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. 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 Sơn7. Rà soát kết quả 

thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và đề xuất các chỉ tiêu sử dụng đất, 

nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 trên địa bàn thành phố. 

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. Ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chỉ đạo 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 03 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 dài (Khu đô thị Phú Lộc I, II, III; Khu đô 

thị Nam Hoàng Đồng I; Điều chỉnh mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; DA 

khuTái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu),...8 Đã nhận bàn giao mặt 

bằng của 228 hộ gia đình, cá nhân và 04 tổ chức và đã bàn giao mặt bằng cho 

chủ đầu tư để tổ chức thi công thực hiện 17 dự án theo quy định, tổng diện tích 

71.976,36m2. 

b) Công tác đầu tư xây dựng 

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

tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển là 169.635 triệu đồng (trong đó kế hoạch 

vốn được giao mới năm 2020 là 142.222 triệu đồng9 và kế hoạch vốn được kéo 

dài sang năm 2020 là 27.413 triệu đồng), trong đó: vốn do thành phố quản lý: 

146.305 triệu đồng, vốn do phường, xã quản lý: 23.330 triệu đồng. Trong năm, 

trên cơ sở đề xuất của đơn vị, UBND thành phố đã trình Thường trực Thành ủy, 

Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều hòa vốn đầu tư công năm 2020 là 

23.884 triệu đồng và bổ sung vốn đầu tư công 3.409,5 triệu đồng từ nguồn kết 

dư tiền sử dụng đất năm 2019 cho các chủ đầu tư. Tính đến 20/11/2020, giá trị 

khối lượng thực hiện đạt 75.783 triệu đồng, bằng  45% kế hoạch vốn; Giá trị giải 
                                                 
7Cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 320 hộ gia đình, cá nhân /328 Giấy chứng nhận /326 thửa đất, diện tích 68.692,19m2; Cấp do 

chuyển mục đích sử dụng đất 142 Giấy chứng nhận/108 hộ gia đình, cá nhân /131 thửa đất, diện tích 29.604m². Ban 

hành  175 Quyết định thu hồi đất đối với 174 hộ gia đình và 01 tổ chức; 29 Quyết định giao đất cho 29 hộ gia đình bị 

ảnh hưởng 09 dự án trên địa bàn với tổng diện tích 2344,2 m2; 12 Quyết định giao đất khu dân cư cho 12 hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Đông Kinh và xã Mai Pha. 
8 Đo đạc, kiểm đếm thống kê khối lượng đất đai, công trình nhà cửa vật kiến trúc, cây cối hoa màu của 14 dự án đối với 

311 hộ gia đình và 05 tổ chức, tổng diện tích 169.074,6m2; Đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án BT, HT và TĐC 

đối với 426 hộ gia đình, cá nhân và 07 tổ chức với tổng số tiền là 102.357 triệu đồng và 79 ô tái định cư/70 hộ gia đình; 

Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 278 hộ gia đình và 04 tổ chức bị ảnh hưởng 23 dự án, tổng số tiền 81.547 triệu  đồng; 

Chi trả tạm ứng đối với 06 hộ gia đình, tổng số tiền 2.454,5 triệu đồng. 
9 Tăng 6.011 triệu đồng so với phân bổ đầu năm vì bổ sung vốn từ nguồn kết dư năm 2019 chuyên sang (phân bổ 

cho ngân sách cấp xã) 
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ngân, thanh toán đạt 92.033 triệu đồng, bằng 54,3% tổng kế hoạch vốn và bằng 

99% khối lượng thực hiện. Ước giá trị giải ngân, thanh toán năm 2020 đạt 

163.361 triệu đồng, bằng 96,3% tổng kế hoạch vốn. 

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

động nhân dân làm đường giao thông nông thôn; ban hành 10 Quyết định hỗ trợ 

xi măng thi công 15 tuyến đường ngõ với chiều dài 2.155m. Tổng mức đầu tư 

1.529,55 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.285,9 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ 

216,2 tấn xi măng (tương đương 243,6 triệu đồng); đã hoàn thành bàn giao đưa 

vào sử dụng 13 tuyến.  

      3. Liñh vưc̣ văn hóa - xã hôị   

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. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo đúng khung thời 

gian quy định và có chất lượng. Xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm năm học 2020 - 2021 đảm bảm tiến độ và hiệu quả. Xây dựng 02 

trường có lớp tự chủ về tài chính. 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 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. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPTquốc gia trên địa bàn. 

Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tổ chức 

khai giảng năm học mới và triển khai các nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

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

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. Tổ chức tập 

luyện và biểu diễn thành công nhiều chương trình văn nghệ tại các sự kiện lớn, 

quan trọng của tỉnh, thành phố10.  

Tập trung tuyên truyền, chỉnh trang, trang trí đường phố chào mừng các 

ngày kỷ niệm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn như: Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thành phố và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, kỷ niệm 110 năm ngày 

sinh đồng chí Lương Văn Tri; kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố Lạng Sơn 

(17/10/1950 - 17/10/2020) và đón nhận Huân chương độc lập Hạng Nhất; tiếp 

                                                 
10 chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; 

chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội với trên 200 diễn viên tham giachương trình nghệ thuật quần 

chúng đêm văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; với 

sự tham gia của gần 300 ca sĩ, diễn viên quần chúng. 
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tục tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; 

các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19…11 Tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền, kiểm tra chấp hành 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-1912. Thành 

phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020; thực hiện bình 

xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020 và đăng ký các danh 

hiệu văn hóa năm 2021: Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2020 ước đạt 93%; khối, 

thôn văn hóa ước đạt 98%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ước đạt 96%. Phong 

trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì, phát triển; tham gia đầy đủ các 

hội thi, hội diễn, giải thể thao do tỉnh tổ chức và đạt nhiều thành tích cao. Triển 

khai xây dựng đề án và đưa vào hoạt động phố đi bộ Kỳ Lừa; tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian vào các tối thứ 6, thứu 7 hàng tuần.  

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

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chỉ đạo các trạm y tế xã, 

phường tăng cường truyền thông thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh cho toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn, đã khám bệnh cho 18.936 

lượt, điều trị ngoại trú quốc lập 2.017 lượt. Tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh 

quân sự năm 2020. Kiểm tra 479 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát 

hiện và xử lý theo quy định 121 trường hợp vi phạm, phạt tiền 82,2 triệu đồng. 

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. Trên địa bàn không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đã kiểm 

tra được 13 cơ sở y, dược, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ, 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. 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.  

Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh 

dưỡng trẻ em. Tổ chức cân trẻ và đánh giá tỉ lệ suy dinh dưỡng ở 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, 

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

cho các đối tượng kịp thời, đảm bảo theo quy định13. Chuyển quà của Chủ tịch 

                                                 
11 Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm 

kỳ 2020 -2025 đã thực hiện treo 427 băng rôn cổ động trực quan; 3.350 Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc; 2.058 Cờ chuối; 

1.407m2 pa nô; 193 Cờ phướn tại khu vực trụ sở các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường trên địa bàn thành phố. 
12 Xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp vi phạm quảng cáo với tổng số tiền 7trđ; kiểm tra 48 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp với số tiền  12trđ; 

đình chỉ hoạt động 03 trường hợp; kiểm tra 31 cơ sở kinh doanh karaoke, phát hiện và xử phạt 02 cơ sở với số tiền 

15trđ. 
13 Đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 6.731 lượt đối tươṇg, số kinh phi ́gần 12,7 tỷ đồng, thực hiện chi trả trợ cấp một lần 

đối với 44 trường hợp, với số kinh phí là 670 triệu đồng. 
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nước và của tỉnh đến 3.821 lượt gia đình chính sách người có công trên địa bàn, 

với tổng số kinh phí là 1.255,8 triệu đồng. Thành lập các đoàn lañh đaọ thành 

phố, đến thăm, tăṇg quà trưc̣ tiếp taị 84 hô ̣gia đình chính sách người có công. 

Tiếp nhận quà của Tỉnh 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. Tiếp nhận, chuyển 2.400 kg gạo cứu đói giáp hạt đến 52 hộ gia đình với 

160 nhân khẩu. Tổ chức thăm, chúc thọ, mừng thọ 05 người cao tuổi có độ tuổi 

tròn 100 và 86 người cao tuổi độ tuổi tròn 90, với số kinh phí là 65,2 triệu đồng 

và hiện vật kèm theo. Phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện cấp 1.291 thẻ BHYT 

cho các đối tượng chính sách đảm bảo theo quy định14. Thực hiện tốt công tác 

hỗ trợ người dân găp̣ khó khăn do đại dịch Covid-1915. Chỉ đạo tổ chức các hoạt 

động trong Tháng hành động vì trẻ em; thăm, tặng quà trẻ em nhân các dịp lễ, 

tết, chuẩn bị năm học mới. Tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo giai đoạn 2016 - 2020; Tổng kết Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Tổ chức 04 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 06 hội nghị 

tuyên truyền phổ biến pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, định hướng phân 

luồng học sinh sau trung học cơ sở và cơ chế hợp tác lao động qua biên giới; phê 

duyệt 08 đợt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, thông qua các kênh, các tổ chức 

đã tạo việc làm cho 1.705 lao động. Triển khai việc thưc̣ hiêṇ mức lương tối 

thiểu vùng năm 2020; Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021); 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động đến các đơn vị 

sử dụng lao động trên địa bàn. Đưa 26 trường hơp̣ đi cai nghiện bắt buộc. 

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 và phòng chống tham nhũng   

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

tra 5 cuộc/7 đơn vị, trong đó có 02 cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2019. Đã 

ban hành 5 Kết luận thanh tra16. Đang thực hiện thanh tra trực tiếp 1 cuộc/01 

                                                 
14 Lũy kế đến nay có 14.732 thẻ BHYT còn đang trong thời hạn sử dụng (trong đó 260 thẻ đối tượng nhân khẩu thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, 1.291 thẻ đối tượng BTXH, 9.998 thẻ trẻ em dưới 6 tuổi, 3.183 thẻ người có công, thân nhân 

người có công, cựu chiến binh, thanh niên xung phong...) 
15 đã chi trả 1429/1435 cho đối tượng BTXH bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg với 

số kinh phí đã chi: 2.131 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,3% (một số trường hợp không chi do mới chết hoặc trùng với đối 

tượng khác); chi trả 2.382 người có công, bảo trợ xã hôị, hô ̣nghèo, hô ̣cận nghèo với số kinh phi ́đã chi trả 3.335,250 

triệu đồng. phê duyệt 113 hô ̣kinh doanh có Doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; phê duyệt hỗ trợ 01 người 

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; phê duyệt 2.519 hồ sơ hợp đồng lao đôṇg bị mất việc làm. 
16 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 
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đơn vị17 (theo kế hoạch). Ban hành Quyết định điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh 

tra đối với 01 đơn vị sự nghiệp công lập18. Kiểm tra trách nhiệm đối với Thủ 

trưởng cơ quan 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 nghiệp đối với 4 cơ quan chuyên môn của thành phố19. Các cơ quan 

đều thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. 

Duy trì tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn của công dân nhanh chóng, kịp 

thời, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài. Đã tiếp 698 lượt công dân. Tiếp nhận 

494 đơn thuộc thẩm quyền (38 khiếu nại, 5 tố cáo, 451 đề nghị). Không có đơn 

phản ánh, kiến nghị, tố cáo nào liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Đã 

giải quyết 390 đơn (33 khiếu nại, 2 tố cáo; 355 đề nghị). Số đơn chuyển sang kỳ 

sau giải quyết là 104 đơn (05 khiếu nại; 3 tố cáo; 96 đề nghị). 

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 12 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dường nghiệp vụ về 

công tác xử lý vi phạm hành chính, luật hòa giải ở cơ sở và kỹ năng các bước 

tiến hành hòa giải ở cơ sở 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 chức. Giải quyết 224 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định 

lại dân tộc; 07 hồ sơ có yếu tố nước ngoài (đăng ký khai sinh: 03; kết hôn: 03; 

ghi chú kết hôn: 01). Chứng thực bản sao được 3.563 bản; chứng thực chữ ký 

người dịch 956 bản; 81 bản chữ ký cá nhân.  

c) Phòng chống tham nhũng 

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 

                                                                                                                                                         
quy định của pháp luật về PCTN đối với Trường mầm non 2-9; Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ, cấp phát tại trường tiểu học Tam Thanh và THCS Đông Kinh. 
17 Thanh tra việc đầu tư cơ sở hạ tầng đối với Nhà văn hóa khối 2 phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 
18 Thanh tra việc thực hiện công tác quản lý thu chi tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng lao động 

đối với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố. 
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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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. Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm 

toán nhà nước. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ 

về công tác phòng chống tham nhũng với hơn 300 lượt lãnh đạo, cán bộ, công 

chức, Bí thư, Khối trưởng, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận khối, 

thôn trên địa bàn thành phố. 

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 đảm bảo 

tiến độ, nội dung với kết quả tổng số điểm tự đánh giá: 54/100 điểm.  

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. Chuẩn bị tốt các điều kiện và 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. Chỉ 

đạo các phường, xã chuẩn bị kiểm tra công tác xây dựng hệ thống văn kiện sẵn 

sàng chiến đấu DQTV theo đúng kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các chính sách 

hậu phương quân đội. 

b) An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh chính trị TTAT-XH trên địa được bàn 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. 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, kiểm soát duy trì tốt trật tự an ninh trước trong và sau Đại hội 

Đảng các cấp.  

Phạm pháp hình sự xảy ra 92 vụ, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 201920. 

Tập trung chỉ đạo, đấu tranh điều tra làm rõ 88/92 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ 

lệ 95,7%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%21. 

Tổ chức 2.565 ca với 13.575  lượt CBCS tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên 

bản 5.748 trường hợp vi phạm Luật GTĐB; xử phạt tại chỗ 1.657 trường hợp 

                                                 
20 Làm chết 04 người, bị thương 39 người, tài sản thiệt hại trị giá 873,2 trđ. 
21 Bắt 106 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 581,4trđ. Phát hiện điều tra làm rõ 08 vụ 14 đối tượng xảy ra 

ngoài kỳ. 
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với số tiền trên 299 triệu đồng; tạm giữ 1.016 phương tiện, 3.075 giấy tờ; ra 

quyết định xử phạt trên vi phạm hành chính 5.861 trường hợp với số tiền 4,4 tỷ 

đồng; tước giấy phép lái xe 253 trường hợp. Xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông 

đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 05 người, hỏng 04 ô tô, 05 mô tô, 01 xe 

đạp, 01 đầu máy thiệt hại tài sản trị giá khoảng 35,5 triệu đồng (giảm 01 vụ, 

giảm 02 người chết, giảm 02 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019); 04 vụ 

va chạm giao thông làm bị thương nhẹ 05 người, hỏng 05 ô tô, 03 xe mô tô, thiệt 

hại tài sản trị giá khoảng 14,4 triệu đồng (giảm 03 vụ, giảm 04 người bị thương).  

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; tiếp nhận không qua thi 

tuyển công chức đối với 07 trường hợp; thi tuyển viên chức đối với 35 trường 

hợp; tiếp nhận đối với 31 trường hợp CC, VC, công chức cấp xã. Tinh giản biên 

chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP đối với 16 

trường hợp. Tổ chức rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng CB, CC, 

VC của 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 địnḥ 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. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 

của HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp 

xếp đơn vị hành chính…; Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 

của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lươṇg, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp 

kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

mức khoán kinh phí hoạt động...mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

triển khai nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng giai đoạn 2016-2020; 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 
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thứ III và các ngày lễ lớn trong năm 2020. Được Chủ tịch nước Tặng Huân 

chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố Lạng Sơn; 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 03 tập 

thể, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 17 đơn vị, Bằng khen cho 

15 tập thể, 33 cá nhân, 07 gia đình; UBND thành phố tặng giấy khen cho 320 

tâp̣ thể và 916 cá nhân, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 162 cá nhân, 

71 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 1570 danh hiệu “Lao động tiên tiến”.  

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; tổ chức kiểm tra CCHC đối với 08 cơ quan, 

phường, xã. 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. Rà soát đề xuất giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực 

cấp phép xây dựng, ĐKKD HTX. 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. 

7. Kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

Năm 2020, Thành ủy đã giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả thực hiện có 03 nhóm nhiệm vụ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ và 03 nhóm nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ (có biểu 

chi tiết kèm theo). 

 II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, yếu kém 

1.1. Thu ngân sách nhà sách tuy đã có sự chuyển biến nhưng một số sắc 

thuế chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra, thu ngân sách kết quả thấp hơn so với cùng 

kỳ; một số phường, xã có kết quả thu đạt thấp so với chỉ tiêu giao. 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. Công tác tham mưu về quản lý đô thị, trật tự xây dựng có mặt còn hạn 

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

quả xử lý vi phạm chưa cao. Tiến độ triển khai các dự án về chỉnh trang đô thị 

còn chậm so với yêu cầu. Công tác chỉnh trang vỉa hè, thu gom rác thải, vệ sinh 

môi trường có thời điểm chưa được đảm bảo. 

1.3. Công tác quản lý đất đai còn hạn chế; chưa chủ động trong rà soát, 

quản lý đất công, giải quyết còn chậm, chưa kịp thời phát hiện và xử lý theo quy 

định các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích trái phép. Tiến độ đo đạc, kiểm 

đếm đất đai, nhà cửa, cây cối, hoa màu để thực hiện một số dự án còn chậm; 
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việc xây dựng giá đất cụ thể có nhiều bất cập. Công tác GPBM đã được tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng có một số dự án còn chậm, chưa có sự đột phá. 

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

thành phố, dự án khởi công mới, công tác điều chỉnh, bổ sung, quyết toán dự án 

đầu tư công còn chậm, kết quả giải ngân vốn đạt thấp, tiến độ triển khai và giải 

ngân một số công trình đầu tư xây dựng nông thôn mới còn chậm. Công tác đo 

đạc, lập bản đồ địa chính còn chậm. 

1.4. Việc triển khai, thực hiện trùng tu, tôn tạo một số di tích chưa đạt tiến 

độ đề ra. Một bộ phận nhân dân vẫn còn vi phạm các quy định thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè căng bắc 

rạp; tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao 

thông và mất mỹ quan đô thị chưa được xử lý kiên quyết, triệt để. 

1.5. An toàn giao thông còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp, còn tình trạng 

thanh niên lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. 

1.6. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa kịp thời. 

Công tác tham mưu giải quyết công việc chuyên môn có cơ quan, đơn vị còn 

chưa nhanh chóng, kịp thời, có một số vự việc còn chậm so với yêu cầu. 

1.7. Công tác giải quyết đơn của công dân có vụ việc 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 theo quy định. 

2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

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

tái phát, 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 trách nhiệm của người dân trong duy trì nâng cao các tiêu chí nông 

thôn mới chưa cao; việc 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. Do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid - 19 nên công tác đo đạc kiểm đếm ngoài thực địa có luc 

còn gặp khó khăn.  

- 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.  
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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. 

Việc đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ khảo sát, thiết kế, thi công 

xây lắp, lập hồ sơ hoàn thành, quyết toán công trình của một số chủ đầu tư còn 

hạn chế. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với một số cơ quan, đơn vị trong 

thực hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả cao.   

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. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 

5 năm 2016-2020, tuy nhiên do sự bùng phát, lây lan của đại dịch COVID-19 đã 

và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế: tốc độ tăng giá trị sản 

xuất một số ngành kinh tế chủ yếu ước đạt 8,5% không đạt chỉ tiêu Nghị quyết 

HĐND thành phố đề ra (mục tiêu 11-13%), trong đó: Nông lâm nghiệp 1,8%, 

công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%, dịch vụ tăng 6,1%; tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.220 tỷ đồng (đạt 79% kế hoạch 

năm 2020). Tuy nhiên cùng với sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, 

kinh tế - xã hội năm 2020 đã đạt được những thành tựu nhất định: Kiểm soát tốt 

dịch bệnh tả lợn Châu Phi, đặc biệt là dịch COVID-19 không có trường hợp nào 

bị nhiễm bệnh, kịp thời chi trả hỗ trợ cho các đối tượng chính sách. Hoàn thành 

xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Triển khai Đề án phát triển 

kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, hoàn 

thiện và đưa và hoạt động tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa mở ra không gian văn hóa, du 

lịch, thu hút du khách thập phương. Xây dựng được sản phẩm OCOP đạt tiêu 

chuẩn 3 sao. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản 

lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn. Quản lý, khai thác tốt các công trình 

hạ tầng kỹ thuật, làm tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Tỷ lệ 

giải ngân vốn đạt 96,3% tổng kế hoạch vốn. Hoàn thành 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. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo 

dục các cấp học. 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. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội. 

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

quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

phát sinh. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham 

nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 
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2020, giữ vững ổn định tình hình ANTT-TTATXH. Ý thức, trách nhiệm trong 

thực thi nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB, CC, VC được 

nâng lên. 

 

Phần II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

 

I. CHỦ ĐỀ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2021 

1. Chủ đề năm 2020 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, năm mở đầu Kế hoạch 5 

năm 2021-2025, Chiến lược 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo đà 

và góp phần quan trọng bước đầu cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 10 năm 2021-2030, năm 2021 tiếp tục thực hiện 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". 

2. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo 

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 10/7/2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 

phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 02-

CTr/TU ngày 12/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã đề 

ra. Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại để trở thành lĩnh vực kinh 

tế mũi nhọn. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh 

vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đầu tư 

cở sở hạ tầng, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉnh trang đô thị. Đẩy 

mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc 

phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.  

3. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021 

- Tốc độ tăng giá trị một số ngành kinh tế chủ yếu 10-11%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 386 tỷ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân 2,5%. 

- Lượng khách du lịch 2.350 nghìn lượt. 
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- Doanh thu du lịch 735 tỷ đồng. 

- Tổng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao 10ha; Trồng mới 30ha rừng. 

- Xây dựng 02 thôn kiểu mẫu; xây dựng 06 khu dân cư kiểu mẫu. 

- Kiểm tra 100% các công trình xây dựng; Tỷ lệ các công trình xây dựng 

đúng giấy phép đạt 95% trở lên. 

- Xây dựng 10 tuyến phố văn minh đô thị; Diện tích đất cây xanh đô thị 

đạt 22ha. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 72,82%. 

- Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 90% trở lên, khối, thôn văn hoá đạt 90%, cơ 

quan, đơn vị văn hóa trên 96% trở lên. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%. 

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 7 xã. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 90%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% số hộ nghèo/tổng số hộ dân. 

- Tỷ lệ giải quyết đơn đạt 95% trở lên. 

- Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020 đảm bảo chất lượng. 

- Phấn đấu giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông; giảm phạm pháp hình sự 3%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt khoảng 98%; Tỷ 

lệ chất rắn thải y tế được xử lý đạt 100%. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa 

XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 

12/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn; thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm xác định trong năm 2021. Hoàn thành lập đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Phối hợp với các sở, ngành điều chỉnh địa giới hành chính thành phố 

theo kế hoạch của tỉnh. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết các 

phường cho phù hợp với thực tế. Tiếp tục đăng ký đề án, nội dung, chương trình 

làm việc với UBND tỉnh, Tỉnh ủy. 

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực thương 

mại, dịch vụ, du lịch. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến 

thương mại, tổ chức tốt các hoạt động lễ hội; nâng cao số lượng, chất lượng hoạt 

động thương mại, dịch vụ nhằm tăng nhanh tốc độ lưu thông hàng hoá và thu 

hút khách du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển 

kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. Tăng 

cường các hoạt động quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh 
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các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động và nhân rộng các hợp tác xã, phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi 

trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.  

3. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp 

hỗ trợ, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đẩy 

mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, xây 

dựng vùng nguyên liệu, cây ăn quả, nông sản tập trung như: rau sạch, mật ong, 

hạt dẻ... gắn với cấp mã số vùng trồng, mã vạch sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn 

quản lý chất lượng (VietGap, GlobalGap...). Duy trì và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, 

lâm nghiệp. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tiếp 

cận thị trường; Xây dựng 02 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Chủ động 

kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động phòng chống thiên tai. 

Thực hiện tốt công tác trồng rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo 

vệ, phòng chống cháy rừng.  

4. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách trên cơ sở phát triển 

sản xuất, kinh doanh khai thác, mở rộng nguồn thu; đồng thời tích cực đấu tranh 

chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng, tập trung thu nợ tiền sử dụng đất, thu giá 

dịch vụ, thu từ đấu giá đất, thu thuế XDCB, thu CMĐSD đất, thu TSD đất từ cấp 

GCNQSD đất ban đầu, thu thuế vận tải taxi, nhà hàng, khách sạn.... Tập trung 

làm tốt chi ngân sách thực hành triệt để tiết kiệm chi, chống lãng phí, tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát, thanh quyết toán chi tiêu ở các đơn vị dự toán. Tiếp 

tục cân đối ngân sách hỗ trợ 03 xã xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu và phát triển các mô hình sản xuất mới. 

5. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Hoàn thành 

lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 các phường, khu đô thị trên địa bàn phù hợp với thực tế và 

quy định của pháp luật. Xây dựng 10 tuyến phố văn minh đô thị, văn minh tiêu 

biểu; tiếp dục duy trì, củng cố tiêu chí văn minh đô thị đối với các tuyến đường, 

tuyến phố đã được công nhận và gắn biển. Tiếp tục chỉnh trang đô thị một số 

tuyến phố trên địa bàn. Triển khai lập dự án cắm mốc bảo vệ khu di tích, danh 

thắng Nhị Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc. Chủ động thực hiện tốt 

công tác cấp giấy phép xây dựng, không để hồ sơ quá hạn và tăng cường thực 

hiện trên môi trường mạng theo tiêu chuẩn dịch vụ công mức độ 3, 4. Đề xuất 

xây dựng Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công 

tác quản lý trật tự đô thị đến năm 2025. Tăng cường kiểm tra 100% các công 
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trình xây dựng trên địa bàn thành phố, tỷ lệ công trình đúng giấy phép đạt 95%. 

Đề xuất thực hiện dự án thay thế đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết 

kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, xử 

lý vi phạm về đất đai, môi trường. Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi đất; thẩm 

định phương án BT, HT và TĐC; giao đất tái định cư; tham mưu hồ sơ cưỡng 

chế thu hồi đất các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Tiếp tục phối hợp rà 

soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các khu đất công trên địa bàn phường, xã. 

Giải quyết 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất lần đầu đủ điều kiện đúng thời gian quy định. Quản lý, khai thác tốt 

các công trình hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, thu gom rác thải, 

vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan.  

6. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trên 

địa bàn. Tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội. 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 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. Thực 

hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn. Hướng dẫn các xã đầu tư, cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn 

theo tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2021. Đẩy 

mạnh xã hội hóa đầu tư, triển khai có hiệu quả các dự án quan trọng tại thành 

phố Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp 

tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút 

các nguồn lực phát triển giáo dục. Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ 

cập giáo dục các cấp học. Hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2020-2021 và tiếp 

tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Tích cực triển khai xây 

dựng trường học tự chủ một phần về tài chính.  

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư 

y tế kịp thời phục vụ khám chữa bệnh và phòng bệnh, thực hiện tốt quy chế quản 

lý Dươc̣ chính theo quy định. Chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch 

bệnh. Chủ động nắm bắt thông tin và tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể, kịp 

thời để phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo kiểm tra trang thiết bị, vật tư y tế, 
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thuốc thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh 

Covid-19. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm. Đảm bảo duy trì 7/8 xã, phường thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia 

y tế xã. 

Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người 

có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối 

với các đối tượng yếu thế trong xã hội; làm tốt công tác bình đẳng giới, phòng, 

chống tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững, Phấn đấu đến hết năm 2021, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 

dưới 0,20%. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo. 

8. Tổ chức các hoạt động mừng đảng - mừng xuân, các hoạt động Tuần 

văn hóa - thể thao và du lịch năm 2021. Triển Tiếp tục tăng cường công tác 

quảng bá, xúc tiến du lịch, mời gọi nhà đầu tư vào các dự án du lịch; quan tâm 

công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa. Quản lý, tổ chức tốt 

hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ lớn và các lễ 

hội truyền thống. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, gia đình văn hoá đạt 90% trở lên, khối, thôn 

văn hoá đạt 90% trở lên, cơ quan, đơn vị văn hóa trên 96% trở lên. Đẩy mạnh 

phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. 

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

triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ 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; duy trì 

các hoạt động tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

 9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát 

sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm, thực hiện đạt 100% kế hoạch các 

cuộc thanh tra, kiểm tra đề ra. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành nghiêm quy 

định về trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Giải quyết kịp thời, đúng 

quy định đối với các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phát sinh. Thực hiện tốt 

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

10. 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. Chủ động 

nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt 

động chống phá Đảng, Nhà nước; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất 

là tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”. Đẩy mạnh các biện pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5% 
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trở lên, phạm pháp hình sự 3%; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ. Đa 

dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Đấu tranh chống lại các 

thông tin xuyên tạc, sai sự thật, thông tin xấu, độc, lợi dụng mạng xã hội chống 

phá Đảng, Nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tiếp tục phát triển 

quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện với Quảng Tây (Trung Quốc); thúc đẩy mở 

rộng quan hệ với các địa phương, các nước đối tác có tiềm năng, các cơ quan đại 

diện của Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế.  

11. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, tuyển 

dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 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. 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...đẩy mạnh triển khai, thực hiện cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

12. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành của UBND, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.  

Chủ động đề xuất, kiến nghị với các sở ngành, UBND tỉnh giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Tham mưu xây dựng và 

tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt 

quy chế phối hợp công tác giữa UBND với Thường trực HĐND, UBMTTQVN 

thành phố. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để tạo 

sự  đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp để 

triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025. Tổ chức tốt cuộc bầu 

cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (B/c); 

- VP UBND tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP + CV; 

- Trang TT-ĐT TP; 

- Lưu: VT . 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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