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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 Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo 

của các cơ quan hữu quan; báo cáo thẩm tra của các Ban 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 Lạng Sơn tán thành báo cáo của Ủy 

ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 

Hội đồng nhân dân thành phố quyết nghị một số vấn đề chủ yếu sau: 

1. Chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 

a) Chủ đề 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". 

b) 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. Hoàn thành Đề án phát triển kinh tế ban 

đêm; phối hợp với các ngành của tỉnh xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành 
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chính thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 

bộ máy chính quyền các cấp. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội. Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

c) Các chỉ tiêu chủ yếu 

- 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 400 tỷ đồng. 

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

- Lượng khách du lịch 2.350 nghìn lượt. 

- 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; Tăng diện tích đất cây xanh đô 

thị 20ha. 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 0,02%. 

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

- Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 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 thải y tế được xử lý đạt 100%. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

2.1. 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. Phối hợp với các sở, ban, ngành 

tỉnh có liên quan hoàn thành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát 

triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Đề án mở rộng 

địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết các phường cho phù hợp với thực tế. Tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ 

kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa đảy mạnh phát triển 

kinh tế - xã hội. Tiếp tục đăng ký đề án, nội dung, chương trình làm việc với 

UBND Tỉnh, Tỉnh ủy. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho thành 

phố. 

2.2. 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 
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hút khách du lịch. Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 

2020-2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 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 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. 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 và tổ chức quản lý tốt Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

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

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu 

hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2021. Tăng cường 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 tư 

nhân, 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.  

2.3. Triển khai lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện tốt công tác quản 

lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 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. 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. Tăng cường kiểm 
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tra trật thị xây dựng, trật tự đô thị xử lý nghiêm các công trình vi phạm. Nghiên 

cứu thực hiện dự án thay thế đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm 

năng lượng trên địa bàn thành phố. Quản lý, khai thác tốt các công trình hạ tầng 

kỹ thuật, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ,... 

Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tăng cường công tác quản lý đất đai, 

xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đất, đổ chất phế thải,... trái quy định. Tập 

trung vào giải quyết công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn, kéo dài...Tập 

trung chỉ đạo công tác thu hồi đất; thẩm định phương án BT, HT và TĐC; giao 

đất tái định cư; cưỡng chế thu hồi đất các dự án trọng điểm của tỉnh và thành 

phố. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các khu đất công trên địa bàn 

phường, xã. Thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường đảm 

bảo cảnh quan.  

Tăng cường 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.  

2.4. Tiếp tục quan tâm các hoạt động lĩnh vực văn hoá - xã hội. 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.  

Tổ chức thành công các hoạt động Tuần Văn hoá, Thể thao - Du lịch và 

Lễ hội truyền thống Xuân Tân Sửu 2021. Quan tâm công tác bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị di sản văn hóa. 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". Đẩy mạnh phát triển phong 

trào thể dục thể thao quần chúng. Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp thành 

phố và chỉ đạo cấp phường, xã. 

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 theo quy định. Chủ động nắm bắt thông tin và trển khai thực hiện các 

giải pháp cụ thể, kịp thời để phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo kiểm tra trang 

thiết bị, vật tư y tế, 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 
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lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo duy trì 7/8 xã, phường thực 

hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã. 

Tổ chức tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, 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. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và 

tôn giáo. 

2.5. 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.  

2.6. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân 

sự địa phương; đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANCT-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, phạm pháp 

hình sự; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ. Nâng cao hiệu quả hoạt 

động đối ngoại.   

2.7. 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 

củng cố kiện toàn bộ máy; 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. Chấn 

chỉnh đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật 

kỷ cương. 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. 

2.8. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành của UBND, 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. 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. Phối hợp tổ chức tốt 

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

nhiệm kỳ 2021-2026. 
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2.9. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đẩy 

mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tập trung chỉ 

đạo, tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Đảm bảo chính xác trong 

việc bắt, tạm giữ, tạm giam. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác 

điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn giao Ủy ban nhân dân, Viện 

Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn tổ chức thực hiện 

nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn, khoá 

XX, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND Tỉnh (b/c); 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các sở: Nội vụ, KH-ĐT, Tài chính; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Các Đại biểu HĐND thành phố; 

- UBMTTQ, VKSND, TAND thành phố; 

- Các phòng, ban, đảng, đoàn thể thành phố; 

- TT HĐND, UBND các phường, xã; 

  - CPVP, CV Văn phòng HĐND-UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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