HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____________

________________________________________

Số: 100/NQ-HĐND

TP. Lạng Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
thành phố Lạng Sơn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 10/7/2020 của Đại hội đại biểu
Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Sau khi xem xét Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND
thành phố Lạng Sơn về việc đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn với một số nội dung chủ yếu sau:
1. Về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
năm 2016 - 2020
Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự
lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành, sự chỉ đạo
trực tiếp của Thành uỷ, giám sát của HĐND thành phố, sự phối kết hợp chặt chẽ
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và
của nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn. Kinh tế của thành phố đạt mức tăng
trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hoạt động thương mại, dịch
vụ, du lịch giữ được nhịp độ tăng trưởng, quy mô mở rộng; sản xuất công nghiệp
tiết tục phát triển, sản xuất nông nghiệp có chuyển dịch theo hướng tích cực; công
tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực xứng tầm
với đô thị II; các lĩnh vực văn hoá xã hội từng bước tiến bộ, an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội được giữ vững; chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn đi
vào hoạt động có hiệu quả; cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng khoa học
công nghệ tiếp tục có bước chuyển biến tiến bộ. Quan hệ trong nước và quốc tế
ngày càng được đẩy mạnh, vị thế của thành phố được nâng cao. Tạo đà thuận lợi
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để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp
theo.
2. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025
a) Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng và phát triển thành
phố Lạng Sơn xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã
hội, khoa học - kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh. Huy động mọi
nguồn lực, khai thác lợi thế, tập trung phát triển đô thị, du lịch bền vững, xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng công tác quản
lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,
xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững ổn định chính
trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng thành phố Lạng Sơn trở
thành đô thị xanh, sạch, văn minh, phát triển toàn diện.
b) Các chỉ tiêu chủ yếu
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: > 70 triệu đồng.
Lượng khách du lịch đến năm 2025: 3.000 nghìn lượt người; Doanh thu du
lịch đến năm 2025: 1.020 tỷ đồng.
Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân: 2,5%.
Thu nội địa tăng bình quân: 10-12%.
Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 03 xã; Tổng số thôn kiểu mẫu: 08
thôn; Tổng số khu dân cư kiểu mẫu: 30 khu dân cư.
Trồng rừng mới hằng năm: 30 Ha; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025:
46,5%; Tổng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao: 50 Ha.
Tỷ lệ các công trình xây dựng được kiểm tra hằng năm: 100%; Tỷ lệ các
công trình xây dựng thực hiện đúng giấy phép bình quân hằng năm: 95%.
Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đến năm 2025: 50 tuyến phố; Diện tích
đất cây xanh đô thị đến cuối nhiệm kỳ: 110 Ha; Tỷ lệ đô thị hóa: 75%.
Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đến năm 2025: 98%; Tỷ
lệ chất thải y tế được xử lý đến năm 2025: 100%.
Số trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: 31 trường; Tổng số trường
học công lập chuyển đổi sang loại hình tự chủ một phần (hoặc toàn bộ) về tài
chính: 05 trường.
Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2025:08 xã; Tỷ lệ người
dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: 98%.
Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn: 100%; Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình
văn hoá hằng năm: 90%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 85%.
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Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm (theo tiêu chí giai đoạn 20212025): 0,02%.
Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí: 5%; Giảm phạm pháp hình sự: 3%.
Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hằng năm: 95%.
3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025
a) Tập trung khai thác tố i đa tiề m năng, lơ ̣i thế , huy đô ̣ng mọi nguồn lực, tạo
bước đột phá cho đầu tư phát triển du lịch, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế
theo hướng bền vững
Phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại để trở thành lĩnh vực kinh tế mũi
nhọn, là khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
thành phố. 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. Triển khai các giải
pháp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu đến năm 2025, du lịch trở
thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng hình ảnh thành phố Lạng Sơn Thành phố hoa Đào. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình du lịch,
phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc thù địa phương, gắn với bảo tồn, khai thác
có hiệu quả các di tích, danh thắng; Huy động các nguồn lực triển khai các dự án
du lịch, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng…
Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển các mô hình sản xuất mới
giai đoạn 2020 - 2025. Phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ
cao; 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...) và truy xuất nguồn gốc. Tăng cường
ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, gắn với đổi mới hình thức sản
xuất, có sự tham gia của doanh nghiệp để từng bước hình thành chuỗi giá trị từ sản
xuất đến thị trường tiêu thụ. Thúc đẩy triển khai Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP) nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương. Phát huy
tiềm năng, lợi thế của kinh tế đồi rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với quy
hoạch xây dựng rừng cảnh quan Đèo Giang, Văn Vỉ. Chuyển dịch cơ cấu ngành
chăn nuôi, từng bước phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung
gắn với các cơ sở giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm kiểm soát dịch
bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
Phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng,
sức cạnh tranh, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện đồng bộ các giải
pháp chống ô nhiễm môi trường.
Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung phát triển
kinh tế tư nhân; hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển. Đổi
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mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tập trung hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các dự án
đầu tư, nhất là dự án lớn có sức lan tỏa rộng
Tăng cường quản lý điều hành thu, chi ngân sách. Quyết liệt chỉ đạo chống
thất thu thuế nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đất đai, tài nguyên. Cơ cấu
chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển.
Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm
soát giá cả, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; tạo môi trường kinh
doanh bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.
b) Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chỉnh
trang đô thị; từng bước xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố
theo tiêu chí đô thị loại I
Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị.
Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và các quy
hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, quản lý phát triển đô thị bền vững, tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý trật
tự xây dựng, trật tự đô thị, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi
phạm. Tiếp tục xây dựng và duy trì có hiệu quả các tuyến phố văn minh đô thị; văn
minh tiêu biểu; chú trọng chuyển đổi hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo
hướng tiết kiệm, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường; nâng cao
diện tích cây xanh đô thị.
Khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển thành phố. Huy động
các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển hạ tầng xã hội, trọng tâm là
các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cho hạ tầng giao thông, khu
đô thị, cụm công nghiệp, khu sinh thái phục vụ du lịch như: Khu đô thị mới Mai
Pha, Khu Tái định cư Bến Bắc, Khu du lịch sinh thái Emer Hill, Green Park, Khu
đô thị xanh Nà Chuông - Bình Cằm, Khu đô thị Hoàng Đồng...... Tập trung hoàn
thành một số công trình, dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, tu bổ, tôn tạo các công
trình di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng
một số đoạn tuyến đường đô thị. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư theo hình thức
đối tác công - tư (PPP) từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng giao
thông, các khu chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch. Đẩy
mạnh công tác giám sát, thanh tra, tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ xây
dựng các công trình. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào "Nhà nước và nhân dân
cùng làm" trong đầu tư xây dựng vỉa hè, đường giao thông nông thôn.
Từng bước xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thành phố theo tiêu
chí đô thị loại I. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố
Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành mở rộng địa giới
hành chính của Thành phố. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án khu đô thị,
khu chức năng đô thị và thu hút các nguồn lực, nhà đầu tư nghiên cứu, đầu tư phát
triển các khu đô thị, khu ở, khu du lịch sinh thái mới; đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ
thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh, cấp, thoát nước và xử
lý nước thải. Phấn đấu đến năm 2025 khắc phục, hoàn thiện chỉ tiêu, tiêu chí còn
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yếu của đô thị loại II và nâng cao một số chỉ tiêu, tiêu chí của đô thị loại I nhằm
tạo cơ sở, tiền đề, từng bước nâng cấp Thành phố trở thành đô thị loại I.
Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo vệ môi
trường. Rà soát và quản lý chặt chẽ các khu đất công. Khai thác và sử dụng hiệu
quả tài nguyên. Nâng cao chất lượng, ngăn ngừa suy giảm môi trường ở khu vực
đô thị, khu đông dân cư ở nông thôn. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường. Lập và triển khai các dự án về hệ thống xử lý rác thải. Kêu gọi đầu tư xây
dựng Nghĩa trang công viên, thành phố Lạng Sơn và các nghĩa trang đã có quy
hoạch nhằm di dời các khu vực chôn cất ra khỏi khu vực đô thị. 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. Tạo các quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư, phát
triển kinh tế - xã hội thành phố.
Phát triển thành phố Lạng Sơn theo xu hướng mô hình kiến trúc đô thị thông
minh. Chủ động xây dựng và triển khai các dự án đô thị thông minh. Tổ chức tiếp
nhận hệ thống hỗ trợ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh. Đầu tư,
phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, nhất là trong quản lý đô thị, quản lý
quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, giáo dục, y tế, du lịch, giao thông, môi trường...,
tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
c) Tiếp tục chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng cải
thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ.
Duy trì kết quả và nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; phát triển
toàn diện năng lực, sáng tạo, thể chất, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; cơ cấu
lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh
công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; khuyến khích trường học
công lập chuyển đổi sang loại hình tự chủ một phần (hoặc toàn bộ) về tài chính.
Khuyến khích giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ
thông gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa
học, công nghệ vào sản xuất và đời sống. Khuyến khích đổi mới sáng tạo để nâng
cao năng suất lao động, giá trị và chất lượng sản phẩm.
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Tích
cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tập trung
củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y học cổ truyền, y tế
ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Chủ động, tích cực phòng,
chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường trách nhiệm và
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế. Thực
hiện tốt các nhiệm vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác trẻ em.
Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong
thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn
hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh, đúng hướng; nâng cao đời sống văn

6
hóa, tinh thần của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố
Lạng Sơn phát triển toàn diện. Tạo sự chuyển biến thực sự trong xây dựng nếp
sống văn minh đô thị; hình thành nếp sống, phong cách ứng xử văn hóa của người
dân thành phố. Phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, đào tạo, bồi
dưỡng lực lượng thể thao thành tích cao.
Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và nhà
nước đối với người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và đối tượng chính sách trên
địa bàn; triển khai các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; tiếp tục thực
hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Nhân dân.
Tổ chức có hiệu quả, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về tín ngưỡng,
tôn giáo trên địa bàn; tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh
thần đoàn kết chống mê tín, dị đoan và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi;
tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của Nhân dân.
d) Tăng cường củng cố công tác quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả
công tác đối ngoại
Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tạo thành thế trận phòng thủ liên
hoàn, vững chắc; quan tâm xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; tham
gia diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ
thành phố, diễn tâ ̣p chiến đấu phòng thủ phường, xã. Thực hiện tốt công tác tuyển
quân, tuyển sinh, xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và
huấn luyện cho các lực lượng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Bảo đảm an
ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn.
Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; kịp
thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm
nóng” về an ninh trật tự. Chủ động phòng ngừa, thường xuyên mở các đợt tấn công
trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng lực
lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với
các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển kinh tế, xã hội.
đ) Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính
Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp, duy trì và phát
huy có hiệu quả hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung,
thống nhất, hướng mạnh về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao trách nhiệm
của người đứng đầu; phát huy tính tự chủ, sáng tạo của cấp dưới trong việc tổ chức
thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời
tâm tư, nguyện vọng chiń h đáng của nhân dân, đảm bảo hài hòa lơ ̣i ích của Nhà
nước, tổ chức, doanh nghiê ̣p và cá nhân.
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Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất
lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng
cao chất lượng, 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. Tăng cường kỷ
luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có
phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ, trình độ, năng lực chuyên môn
phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với người đứng đầu chính quyền,
các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống,
ngăn chặn các hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp. Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong
toàn hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới,
điển hình tiên tiến trong công tác, học tập và lao động sản xuất. Phối hợp tổ chức
tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND thành phố, các phường, xã.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân thành phố
Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt và tổ chức triển
khai, thực hiện theo quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa
XX, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020./.
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