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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 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND thành 

phố Lạng Sơn về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 

2025 thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025 thành phố Lạng Sơn. 

UBND thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn với các nội dung chủ yếu sau: 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

PHÁT TRIỂN KT-XH 5 NĂM 2016 - 2020 
 

I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU 

1. Về phát triển kinh tế 

a) Về tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu bình 

quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 là 9,4%, trong đó: Công nghiệp tăng 

9,9%; xây dựng tăng 12,5%; nông nghiệp giảm 1% và dịch vụ tăng 6,7%. Thu 

nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng 5% so với năm 2015. 

b) Thực hiện chương trình tái cư cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới 

 - Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 

mới được chú trọng, từng bước hình thành, nhân rộng các mô hình liên kết kinh 

tế, hợp tác xã nông nghiệp; tập trung đẩy mạnh quảng bá giới thiệu, xây dựng 

nhãn mác, thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm1. Tổng diện tích gieo trồng 

                                           
1 Đã có 03 cơ sở trồng trọt được cấp Giấy chứng nhận VietGAP với diện tích khoảng hơn 16,6ha. Thực hiện 01 

dự án ứng dụng khoa học “Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Rau Lạng Sơn” cho sản phẩm rau của thành phố 

Lạng Sơn với kinh phí 469, 430 triệu đồng và 28 mô hình phát triển sản xuất như: trồng cây hạt dẻ, trồng cây 
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bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 10,3 nghìn Ha. Sản lượng lương thực có hạt 

bình quân giai đoạn là 6 nghìn tấn. Chăn nuôi đã có những bước chuyển dịch về 

quy mô, chất lượng, từ quy mô hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại. 

Thường xuyên vận hành, bảo dưỡng, tu sửa, xây mới các công trình thủy lợi để 

phục vụ nước tưới cho trên 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Làm tốt 

công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.  

Phong trào trồng rừng, phát triển kinh tế đồi rừng đã và đang được người 

dân và doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ. Hằng năm tổ chức phát động phong 

trào tết trồng cây đầu xuân, trồng cây phân tán, tạo khí thế thi đua trong lao 

động sản xuất, giai đoạn 2016 - 2020 đã trồng mới được 259Ha nâng độ che phủ 

rừng đến năm 2020 đạt 58,5%. 

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 

- 2020: Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, 

toàn diện trên địa bàn, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trong từng năm. Năm 2016, có 

03/03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân thành phố đề ra). Năm 2017 thành phố Lạng Sơn được Thủ 

tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; năm 

2019 xã Hoàng Đồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành xây dựng 06 

khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2020 xã Mai Pha đạt 14/14 tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao; xã Quảng Lạc đạt 8/14 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; hoàn thành 

05 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Lạng Sơn được Chủ tịch nước 

tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

d) Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị 

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa 

bàn. Lập, trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố, triển 

khai Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn; phối hợp 

lập, trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 

Sơn đến năm 2025; thường xuyên phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, 

kịp thời công bố các quy hoạch được phê duyệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của thành phố2. Hoàn thành lập nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung 

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

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích 

cực. Thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; tỷ lệ công trình có giấy 

phép xây dựng trung bình hằng năm đạt 97,6%. Đã thực hiện xây dựng được 68 

tuyến phố văn minh đô thị.  

Công tác đầu tư nâng cấp đô thị theo tiêu chí đô thị loại II được tăng 

cường. Ban hành và thực hiện Đề án điều chỉnh, bổ sung số nhà và tên ngõ trên 

                                                                                                                                    
hoa đào, bưởi, cam, ổi...tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân; phê duyệt hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 

24.155 triệu đồng trong đó nhà nước hỗ trợ 6.258 triệu đồng, nhân dân đối ứng 17.503 triệu đồng 
2 Có 08 đồ án quy hoạch được lập mới, 49 đồ án quy hoạch được điều chỉnh; 05/05 phường đã được phủ kín quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 03/03 xã đã có quy hoạch chung và chi tiết khu trung tâm xã. 
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địa bàn thành phố3. Thực hiện tốt công tác duy trì, vận hành, sửa chữa, nâng cấp 

hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí và đèn tín hiệu giao thông đảm 

bảo an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đã nhận bàn giao, vận hành 466 

bộ đèn chiếu sáng công cộng. Thực hiện tốt việc quản lý hệ thống công viên, 

vườn hoa, cây xanh tạo cảnh quan đô thị; lập, trình và thực hiện Đề án phát triển 

cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 và những 

năm tiếp theo4. 

đ) Về huy động vốn đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội 

Tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 

25.500 tỷ đồng (trong đó tổng vốn đầu tư đầu tư phát triển từ ngân sách nhà 
nước, trái phiếu Chính phủ: 661,829 tỷ đồng và các nguồn vốn được huy động: 

46,746 tỷ đồng), tập trung vào giao thông; thuỷ lợi; điện; nước sạch; xây dựng 

nhà ở, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá và các công trình hạ tầng khác.  

Hạ tầng đô thị với nhiều công trình, dự án trọng điểm được đầu tư xây 

dựng, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách. Công tác phối hợp với các cấp, 

ngành đẩy mạnh thu hút nguồn lực vào đầu tư phát triển đô thị được chú trọng, 

nhất là trong thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), đã 

kêu gọi đầu tư hoàn thành 01 dự án, đang tổ chức triển khai thực hiện 01 dự án; 

một số dự án, khu chức năng đô thị, nhà ở quy mô lớn đã được các nhà đầu tư 

quan tâm, tham gia lập quy hoạch, lập dự án đầu tư5. Các dự án khu đô thị được 

đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng, 

bộ mặt đô thị như: Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Khu tái 

định cư A Mai Pha; Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà phố thương mại của 

Tập đoàn Vingroup; tiếp tục phát triển Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, VI, Khu đô 

thị Nam Hoàng Đồng...  

                                           
3 Đã cấp được 5.919 chứng nhận số nhà cho nhân dân; gắn được 3.505 biển số nhà; thực hiện điều chỉnh 428 

biển đường ngõ theo đề án đảm bảo đồng bộ giữa số nhà và số ngõ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong 

giao dịch và sinh hoạt 
4 Thực hiện công tác duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công viên, cắt tỉa cây tạo hình, thảm lá màu với khối 

lượng 37.196 m2 thảm cỏ, cây bụi; 6.671 cây bóng mát trên 140 tuyến đường và 02 công viên. Thực hiện trồng 

17.602m2 thảm cây lá màu, cây tạo hình trên 17 tuyến vỉa hè và hành lang Quốc lộ 1A; trồng mới, bổ sung 2.086 

cây xanh bóng mát trên 06 tuyến đường và các khu đô thị, công viên, khu tái định cư; thực hiện xã hội hóa trồng 

132 cây xanh đường phố. Hoàn thành lắp đặt khối đá khắc tên “Công viên Chi Lăng”; lập phương án điều chỉnh 

bố trí kiến trúc cảnh quan, cây xanh công viên Chi Lăng. Tiếp nhận bàn giao quản lý Công viên Chi Lăng, công 

viên hồ Phai Loạn, đất công viên cây xanh tại dự án tái định cư và dân cư Nam thành phố. 
5 06 công trình, dự án trọng điểm: Dự án cầu 17/10; Cầu Kỳ Cùng; Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và 

nhà phố SHOPHOUSE; Công viên bờ sông Kỳ Cùng; Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng 

Sơn (giai đoạn 1); Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn; 11 dự án đầu tư đang được các nhà đầu tư đề xuất, đang 

trong quá trình thực hiện lập quy hoạch: Dự án đường Mai Pha - Quảng Lạc; Khu ở sinh thái sông Kỳ Cùng, xã 

Mai Pha; Dự án nhà ở xã hội 2; Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park; Khu đô thị Nà 

Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn; Khách sạn - sân Golf Hoàng Đồng; Chung Cư Golden Palace Lạng 

Sơn; Dự án Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ; Khu đô thị mới Bến Bắc, thành phố Lạng Sơn; Khu đô 

thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hồ Lẩu Xá; Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 09 

dự án được đầu tư, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 

mở rộng; Khu tái định cư và dân cư nam thành phố; các khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV; Khu đô thị mới Mai 

Pha; Khu tái định cư I Mai Pha. 
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Công tác quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn từng 

bước quan tâm chú trọng, tăng cường cả về chất lượng và đảm bảo an toàn giao 

thông; phối hợp thực hiện cải tạo, nâng cấp được 33 đoạn, tuyến đường. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn 

theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đã đầu tư làm được 258 tuyến đường ngõ 

với chiều dài 34,456 km, tổng mức đầu tư 24.084 triệu đồng. Phối hợp triển khai 

dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng 

Sơn giai đoạn I với 35 tuyến đường, 105 tuyến ngõ với chiều dài 61 km. Tỷ lệ 

cứng hóa đường ô tô đến trugn tâm xã đạt 100%; Hệ thống cấp nước cơ bản đáp 

ứng nhu cầu hiện tại, tỷ lệ dân số được cấp nước tại nội thành là 99%, ngoại 

thành là 60%, còn lại là dùng nước giếng khoan, đảm bảo 100% dân cư thành 

phố được sử dụng nước hợp vệ sinh.  

e) Tình hình sản xuất công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, cơ cấu 

chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước khai thác tốt lợi thế trong các lĩnh 

vực: sản xuất, chế biến nông lâm sản, lương thực, thực phẩm; sản xuất lắp ráp xe 

điện; hàng tiêu dùng… Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng 

bình quân đạt 9,9%. 

f) Hoạt động thương mại, dịch vụ - du lịch 

Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, quy mô được 

mở rộng, hình thức đa dạng, mẫu mã phong phú đáp ứng nhu cầu phục vụ đời 

sống và sản xuất của nhân dân. Các chương trình khuyến công, chương trình 

bình ổn giá cả hàng hóa đã được triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổng mức lưu 

chuyển hàng hóa bán lẻ bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tính tăng 9,1%.  

Du lịch tiếp tục phát triển, từng bước góp phần thúc đẩy tăng trưởng và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Đã ban hành Đề án phát triển du lịch 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức các Hội 

thảo, tham gia các sự kiện văn hoá trong, ngoài tỉnh, đẩy mạnh công tác quảng 

bá nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư 

xây dựng các điểm, khu du lịch. Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục được đầu tư 

xây dựng, nâng cấp, đã hình thành một số cơ sở lưu trú chất lượng cao (Khách 

sạn Vinpearl, Mường Thanh)6. Hoạt động du lịch phát triển cả về lượng khách, 

loại hình dịch vụ và chất lượng phục vụ, tuy nhiên do ảnh hưởng của Đai dịch 

Covid - 19 dẫn đến các hoạt động từ du lịch năm 2020 giảm về lượt khách lẫn 

doanh thu du lịch, tổng lượng khách du lịch đến địa bàn giai đoạn năm 2016 - 

2019 ước 7.162 nghìn lượt tăng bình quân hằng năm đạt 7,7%; Năm 2020 tổng 

lượt khách du lịch là 1.124 nghìn lượt, giảm 46% so với năm 2019. 

Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, hình thành đường dây, 

tụ điểm buôn lậu phức tạp. Đã kiểm tra 2.985 vụ, trong đó số vụ vi phạm 1.960 

                                           
6 Có 117 cơ sở lưu trú du lịch với 2.095 phòng và hơn 100 nhà hàng đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, bước 

đầu đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành du lịch thành phố 
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vụ, đã xử phạt vi phạm hành chính 1.921 vụ với tổng số tiền 10,7 tỷ đồng, tịch 

thu hàng hóa trị giá hơn 14,8 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp 6,5 tỷ đồng7. 

g) Phát triển các thành phần kinh tế và công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh 

Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được chú trọng, thành phố 

thực hiện nhiều giải pháp như: đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh 

doanh hiệu quả, minh bạch; tổ chức gặp mặt, đối thoại, quan tâm, tạo điều kiện 

trong công tác giải phóng mặt bằng, thuế, đảm bảo an ninh trật tự... để hỗ trợ các 

doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020 đã thành lập mới 808 doanh nghiệp, 31 hợp tác xã 

và trên 3.000 hộ đăng ký kinh doanh cá thể với tổng số vốn đăng ký 14.158 tỷ 

đồng. Hiện nay, thành phố có 1.822 doanh nghiệp với tổng số với đăng ký là 

4.520 tỷ đồng, 41 HTX và trên 7.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, góp 

phần vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Công tác xúc tiến đầu tư được ưu tiên triển khai đa dạng, mở rộng các 

phương thức đầu tư, động viên, tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu góp vốn cổ phần, tranh thủ các điều kiện cơ sở vật chất có sẵn để tăng 

vốn tái đầu tư mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm và tăng thu ngân sách, 

phát triển du lịch, thương mại,... tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, giới 

thiệu về du lịch, hình ảnh thành phố Lạng Sơn trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; tham gia các sự kiện văn hoá trong, ngoài tỉnh.  

Giai đoạn 2016 - 2020, thành phố đã nỗ lực phối hợp với các nhà đầu tư 

và các Sở, ngành của tỉnh đề xuất một số dự án đầu tư ngoài ngân sách8 và một 

số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp)9.  

h) Công tác quản lý, điều hành ngân sách  

Công tác quản lý, điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt 

với các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng 

thuế, thu nợ tiền sử dụng đất, đấu giá đất; chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó 

khăn cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả, 

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản đạt và vượt 

dự toán so với kế hoạch của tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

của cả giai đoạn ước đạt 2.033 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân là 17,86%. Tổ 

chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy 

                                           
7 Bắt 151 vụ buôn lậu, vận chuyển gia cầm, sản phẩm động vật, thu giữ hàng hóa và tang vật liên quan trị giá 

khoảng 6,8 tỷ đồng, thu giữ và chuyển Thú y tỉnh tiêu hủy 148.142 con gia cầm, 50.117 kg thủy sản và sản phẩm 

động vật; 1 vụ vận chuyển 23 kg tê tê không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; phối hợp bắt 6 vụ vận chuyển, 

tàng trữ lâm sản, thu 6,65m3 gỗ. Phối hợp bắt, điều tra làm rõ 53 vụ 90 đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ 

trái phép, thu 1,9 tấn pháo nổ; khởi tố 23 vụ 34 bị can; chuyển điều tra theo thẩm quyền 2 vụ 3 đối tượng, xử 

phạt vi phạm hành chính 53 trường hợp; trong đó xác lập và đấu tranh triệt phá 5 chuyên án bắt 7 đối tượng buôn 

lậu (pháo nổ). Xác lập và đấu tranh triệt phá 1 chuyên án bắt 2 đối tượng vận chuyển tiền giả, thu 208.000.000đ 

tiền Việt Nam giả. Bắt 5 vụ 4 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu (1 vụ vô chủ), thu giữ 4.393 bao 

thuốc lá; đã khởi tố 1 vụ 1 bị can Vận chuyển hàng cấm, xử phạt VPHC 3 TH. 
8 Dự án “Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop - house, tại thành phố Lạng Sơn”; “Trường 

Mầm non Anh Việt”; “Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố”; “Trang trại chăn nuôi lợn 

thương phẩm, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn”, “Sản xuất và lắp ráp bật lửa gas Hàng Phong”, dự án “Traṃ 

cấp nước phuc̣ vu ̣tưới cây, vê ̣sinh đường phố và phòng cháy chữa cháy thành phố Laṇg Sơn”. 
9 Trường mầm non Hoàng Văn Thụ; Khu dân cư và tái định cư Nam Nguyễn Đình Chiểu. 
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định. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 2.906 tỷ 

đồng, tốc độ tăng chi ngân sách bình quân là 16,9%. 

2. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển và ứng dụng khoa 

học, công nghệ 

a) Quản lý đất đai, khai thác tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu 

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Ban hành Nghị 

quyết chuyên đề về quản lý đất đai; hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Triển khai 

thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tiến 

hành khảo sát, rà soát xây dựng bảng giá đất trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2024. 

Triển khai 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 theo quy định10. Rà soát đề xuất UBND 

tỉnh phương án xử lý đất, tài sản công trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đến năm 2020 đạt 

95%. 

 Chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 77 dự án, 

Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ bản đảm 

bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Chú trọng tuyên truyền, vận động, đối thoại 

trực tiếp với nhân dân để kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc của các dự án. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án quan trọng, như: 

Cầu 17/10; cầu Kỳ Cùng. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 1.728 hộ 

gia đình và 34 tổ chức, tổng giá trị bồi thường là 562.992 triệu đồng, chi trả 

339.993,5 triệu đồng cho 1.126 hộ gia đình và 19 tổ chức, chi trả tạm ứng 7.501 

triệu đồng cho 48 hộ dân ; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công 

thực hiện 44 dự án theo quy định, trong đó bàn giao mặt bằng sạch của 28 dự án, 

tổng diện tích bàn giao 893.205 m2/893.205 m2, đạt tỷ lệ 100% của 1.524 đối 

tượng bị ảnh hưởng, gồm 22 tổ chức và 1.502/1.502 hộ gia đình cá nhân, đạt tỷ 

lệ 100%.  

 b) Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ 

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất 

và đời sống đạt kết quả tích cực, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh và hiệu quả 

cao đối với các giống cây trồng mới, có lợi thế cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp 

và người dân đã chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ, đầu tư các loại 

                                           
10 Giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 30 ô đất với diện tích 0,27 ha; Giao đất có thu tiền sử dụng đất 

cho 68 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 0,6 ha; Giao 1.068 ô tái định cư với diện tích 8,5 ha cho các hộ bị thu 

hồi đất để thực hiện dự án. Cho phép 2.926 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất sang đất ở 

với diện tích 63,22 ha. Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho 3.477 hộ 

gia đình, cá nhân /4.109 giấy/3.890 thửa đất, với tổng diện tích 2.204.769,09m2. Lũy kế đến nay, đã cấp 33.005 

giấy cho 29.674 hộ gia đình, cá nhân, 67.139 thửa với 42.081.786,62 m2. Tỷ lệ thực hiện như sau: 67.139 thửa/ 

68.582 tổng số thửa đất cần cấp đạt 97,90%, 42.081.786,62m2/49.256.333,8 m2 diện tích đất cần cấp đạt tỷ lệ 

85,43% . Ban hành 1.006 Quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, tổng diện tích 59,43 

ha; 1.845 Thông báo thu hồi đất, với tổng diện tích 194,90 ha để thực hiện các 73 dự án trên địa bàn. 
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giống, quy trình công nghệ mới vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Hoàn thành 

đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Rau Lạng Sơn” cho sản phẩm rau của thành 

phố Lạng Sơn; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu cho 07 sản phẩm của 4 Hợp tác xã 

như: Rượu Nà Sèn, hạt dẻ, mật ong... 

3. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển 

 a) Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục - đào tạo có bước chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn 

diện ở các cấp học tiếp tục được nâng lên. Mạng lưới trường, lớp học được rà 

soát, sắp xếp hợp lý hơn; quan tâm đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các trường 

học theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và hiện đại với tổng kinh phí ước thực 

hiện trên 252 tỷ đồng; đã xây dựng mới 05 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng 

tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố là 25 trường; thành lập mới 04 

trường mầm non. Duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục, 8/8 phường, xã đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và giáo 

dục trung học cơ sở mức độ 3. Công tác đổi mới quản lý giáo dục được đẩy 

mạnh theo hướng tăng cường phân quản lý quyền tự chủ. Đẩy mạnh các giải 

pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bô ̣quản lý giáo dục; thành 

phố hiện có 1.414 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn trình độ theo 

Luật giáo dục năm 2015, trong đó có trình độ Đại học trở lên chiếm 50,7%.   

b) Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích 

cực. Giám sát chặt chẽ và triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

không có vụ dịch lớn xảy ra và không có tử vong do mắc dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm. Triển khai đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các chương trình 

mục tiêu y tế. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không 

có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 

chăm sóc sức khỏe trẻ em thường xuyên được tăng cường, tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên duy trì dưới 0,9%/năm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước đầu tư 

nâng cấp và xây dựng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; 

triển khai mô hình bác sỹ gia đình tại Trạm y tế Quảng Lạc bước đầu đạt kết quả 

tốt. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, việc quản lý hành nghề y, dược 

ngoài công lập được duy trì thường xuyên. Đến nay 7/8 trạm y tế phường, xã đạt 

Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.  

c) Các lĩnh vưc văn hóa, thể dục - thể thao và gia đình, thông tin truyền thông  

Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội phát triển sâu rộng. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa 

Nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 

93%; khối, thôn văn hoá đạt 99% và cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa đạt 

96,2%; 76% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Hoạt động văn hoá văn nghệ quần 

chúng diễn ra sôi nổi, sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, hằng năm tổ 

chức tốt các Hội thi "Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng"; “Đêm hội Trăng rằm Xứ 

Lạng”; các lễ hội truyền thống, trong đó Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ được 

công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... ngày càng thu hút đông đảo 
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Nhân dân và du khách tham dự. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát huy 

giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch; trùng 

tu, tôn tạo các di tích, từ năm 2016 đến nay có 15 di tích được đầu tư kinh phí tu 

bổ với kinh phí trên 200 tỷ đồng11. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát 

triển mạnh mẽ thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia12. Công tác thông 

tin, truyền thông được đẩy mạnh, cung cấp kịp thời các thông tin về chủ trương, 

chính sách pháp luật và sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo 

thành phố, các vấn đề dư luận quan tâm13. 

d) Đảm bảo an sinh xã hội 

Thực hiện tốt các chính sách xã hội. Chính sách người có công được chỉ 

đạo triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng, đã thực hiện chi trả trợ cấp hằng 

tháng cho trên 45.000 lượt người có công, với kinh phí 75,4 tỷ đồng, chi trả cho 

trên 90.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Công tác 

giải quyết việc làm được triển khai tích cực, đã tổ chức được 43 lớp đào tạo 

nghề cho 1.462 học viên; giải quyết việc làm cho 13.439 lao động (bình quân 
2.688 lao động/năm); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,18%. Công tác giảm 

nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 

175 hộ xuống còn 53 hộ, tỷ lệ 0,2%, bình quân giảm 0,098%/năm; công tác 

phòng chống tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, tổ chức đưa 93 

người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, số người nghiện ma túy giảm dần 

qua từng năm, không có ổ nhóm, phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.  

 đ) Công tác dân tộc, tôn giáo 

Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao đời sống, 

củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước. Các chính sách xã hội hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, đời sống của đồng bào 

các dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Hằng năm cấp trên 3.000 thẻ 

BHYT miễn phí cho người dân tộc thiểu số. Các cấp ủy, chính quyền từ thành 

phố đến phường, xã luôn 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. Làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên chức sắc, đồng bào có đạo 

nhân dịp các ngày lễ của các tôn giáo14. Kịp thời giải quyết một số vấn đề phát 

                                           
11 Hoàn thành đầu tư xây dựng công trình “Sửa chữa, cải tạo cột cờ trên đỉnh núi Phai vệ, thành phố Lạng Sơn”, 

“công trình Tu bổ, tôn tạo khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Lạng Sơn”, “công trình Nhà 

lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ số 8 phố Chính Cai, phường Hoàng Văn Thụ”, “công trình Cải tạo, sửa chữa 

khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ”, “công trình tu bổ di tích Đền Kỳ Cùng”; hoàn thành các công 

trình khôi phục các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như “Chỉnh trang cảnh quan Thành nhà Mạc”, “Cải tạo 

cổng danh thắng Tam Thanh”, “Cải tạo,chỉnh trang cây xanh, điện chiếu sáng khu di tích chùa Nhị Thanh, chùa 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn”. Hoàn thành xây mới, nâng cấp, sửa chữa, trang bị, trang thiết chế 60 lượt nhà 

văn hóa. Hoàn thành 03/03 xã có trung tâm văn hóa, thể thao; 100% khối, thôn có nhà văn hóa 
12 Tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên là 45%; tỷ lệ gia đình tập luyện TDTT thường xuyên là 31%. Trên 

địa bàn Thành phố hiện nay có 64 CLB thể thao; gần 200 sân tập thể dục, thể thao, nhà đa năng và các điểm 

luyện tập các môn thể thao 
13 Duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử thành phố; đưa vào hoạt động Trang TTĐT thành phần của các 

phường, xã; Trang fanpage thành phố. Trang truyền hình thành phố trên sóng truyền hình Lạng Sơn với thời 

lượng 15 phút/tuần; hệ thống truyền thanh với thời lượng tiếp sóng và phát sóng 3 giờ/ngày Triển khai Đề án 

trang trí đường phố; Đề án phát triển mạng lưới truyền thanh với 100% khối, thôn có loa truyền thanh.  
14 MTTQ và các đoàn thể thành phố và cơ sở đã tổ chức thăm và tặng 297 suất quà trị giá 192 triệu đồng cho các 

chức sắc, Hội đồng mục vụ giáo xứ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Lạng Sơn và các cá nhân tiêu biểu 
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sinh có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp 

nhân dân. 

4. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

a) Quốc phòng, quân sự địa phương 

Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Các cấp ủy, 

chính quyền quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về 

xây dựng khu vực phòng thủ; tham gia diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ 

tỉnh, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diêñ tâp̣ chiến đấu phòng 

thủ các phường, xã đều đạt từ khá trở lên. Đầu tư 8,5 tỷ đồng xây dựng các cơ sở 

hạ tầng, công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu của thành phố. Chỉ đạo nâng 

cao chất lượng huấn luyện các đối tượng, thực hiện đúng chế độ, chính sách theo 

quy định cho lực lượng dân quân, tự vệ khi tham gia huấn luyện. Công tác kiểm 

tra sẵn sàng động viên, huy động lực lượng dự bị động viên đi huấn luyện đảm 

bảo 100% kế hoạch, kết quả đạt khá trở lên. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng 

Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp; hoàn thành 100% chương trình, kế 

hoạch bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng15. Thực 

hiện tốt công tác chính sách người có công, chính sách hậu phương quân đội 

theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ16. Chỉ đạo Ban chỉ đạo 1237 

thành phố thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng kế 

hoạch và hướng dẫn của các cấp. 

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

 Tăng cường củng cố thế trận an ninh nhân dân, từng bước tạo thế chủ 

động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị 

nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội và bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị - văn hoá - xã hội quan 

trọng diễn ra trên địa bàn... không để hình thành các tụ điểm phức tạp và “điểm 

nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Thành uỷ đã ban hành Nghị quyết chuyên 

đề về lãnh đạo công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan 

đến hoạt động “tín dụng đen”; công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoàn thành bố trí Công an chính 

quy 3/3 xã. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn 

ma túy, đặc biệt là tấn công, trấn áp, triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép ma 

túy17. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng hoạt động các mô hình đảm bảo an ninh 

                                                                                                                                    
nhân dịp lễ Phật đản, Noel; phối hợp với Tòa giám mục tặng 5.000 quyển vở, bút trị giá trên 50 triệu đồng cho 

các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. 

15 Đối tượng 2: 08 đ/c; đối tượng 3: 97 đ/c; đối tượng 4: 13 lớp/890 đ/c; đối tượng 5: 17 lớp/718 đ/c; đối tượng 

già làng, trưởng bản, người có uy tín; 03 lớp/338 đ/c); giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 

học sinh, sinh viên được 101.004 em; trong đó kiểm tra bắn đạn thật cho trên 2.654 em học sinh kết quả đạt khá 

16 Thực hiện tốt Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg chi trả cho 937 đối tượng; Quyết định số 62/2011/QĐ/TTg 

cho 2091 đối tượng, đã chi trả cho 2.058 đối tượng = 5.634trđ; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg: Tổng số kê khai: 

410 đối tượng, trong đó số đối tượng đã chết: 186; đối tượng còn sống 224; chi trả cho 201 đối tượng, với số tiền 

là 553,9trđ. Tham gia giúp đỡ, thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách... được 130trđ; đóng góp 

ngày công, lực lượng, kinh phí xây dựng, bàn giao được 03 nhà tình nghĩa cho các gia đình Thương binh, Liệt sỹ 

(số tiền trên 200 trđ). 
17 Bắt 502 vụ 650 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu 14.248,72 gam MTTH, 

23.525 gam heroin, 385,35 gam cần sa khô, 178,26 gam thuốc phiện và nhiều tang vật khác; trong đó, xác lập và 

đấu tranh thành công 37 chuyên án, bắt 84 đối tượng. Đã khởi tố 502 vụ 650 bị can. Kiểm tra phát hiện 48 đối 
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trật tự tại cơ sở18. Thực hiện các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng, 

chống cháy nổ19.  

c) Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn và phòng chống tham nhũng 

 Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm và 

thực hiện đúng quy định. Nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài được giải 

quyết, không để xảy ra "điểm nóng", phức tạp trên địa bàn. Việc thực hiện Quy 

định người đứng đầu cấp ủy và chính quyền tham gia tiếp, đối thoại với công 

dân được thực hiện nghiêm túc20. Tổng số đã tiếp gần 5.200 lượt công dân; tỷ lệ 

giải quyết đơn bình quân hằng năm đạt 97,1%, cơ bản các đơn thư khiếu nại, tố 

cáo mới phát sinh trong nhiêṃ kỳ đươc̣ giải quyết kip̣ thời21. Thực hiện kiểm tra 

trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

phường, xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện các 

kết luận thanh tra được 6 cuộc/54 lượt cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra 

đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành đối với các cơ quan, đơn vị 

góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các 

quy định của pháp luật. 

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy quyết liệt 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử 

lý vi phạm. Tích cực thực hiện phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về công tác 

phòng, chống tham nhũng, lañg phí. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 

được thực hiện có hiệu quả và đồng bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác ngăn 

chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, “tham nhũng vặt” tại các cơ quan, 

                                                                                                                                    
tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt và xử lý 21 vụ 156 đối tượng sử dụng trái phép ma túy trong nhà nghỉ, 

khách sạn, quán Karaoke, Internet... Lập hồ sơ, đưa 87 TH đi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. Kiểm tra, 

phát hiện và xử lý hành chính 9 trường hợp trồng 739 cây cần sa, đã lập biên bản phá nhổ, tiêu huỷ. 
18 Mô hình “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác đấu tranh với tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội” (phường 

Tam Thanh); mô hình “Tự quản về ANTT”, “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ gia đình” (phường 

Hoàng Văn Thụ); mô hình “Đảm bảo ANTT địa bàn giáp danh” (phường Vĩnh Trại); “Khu dân cư an toàn về 

ANTT, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” (xã Quảng Lạc) và phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát 

hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại cộng đồng dân cư” (phường Chi Lăng) 
19 Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 35 người, bị thương 23 người, thiệt hại tài sản trị giá 

khoảng 347.000.000đ. Xảy ra 37 vụ va chạm giao thông làm bị thương 54 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 

127.900.000đ; phát hiện, lập biên bản 52.157 trường hợp vi phạm Luật GTĐB; xử phạt tại chỗ 16.950 trường 

hợp với số tiền 2,3 tỷ đồng, tạm giữ phương tiện 10.973 trường hợp, tạm giữ giấy tờ 24.234 trường hợp; ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính 46.612 trường hợp với số tiền 27,3 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 

1978 trường hợp. Xảy ra 36 vụ cháy, thiệt hại ước tính khoảng 6,7 tỷ đồng; Đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc 

chấp hành pháp luật về PCCC được 186 lượt cơ sở; phát hiện và kiến nghị khắc phục 328 thiếu sót về công tác 

PCCC 
20 Bí thư Thành ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, đối thoại với công dân khi cần thiết và theo 

định kỳ 01 lần/năm. Chủ tịch HĐND thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 của tháng đầu quý. Chủ tịch 

UBND thành phố tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và 16 hàng tháng. 

21 Tiếp nhận tổng số 3.472 đơn. Qua phân loại, xử lý có 3.085 đơn thuộc thẩm quyền (215 khiếu nại, 26 tố cáo, 

2.844 đề nghị, kiến nghị). Đã giải quyết 3.077/3.085 đơn (215 khiếu nại, 25 tố cáo, 2.837 đề nghị, kiến nghị). Rà 

soát báo cáo kết quả 7/7 vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch của UBND tỉnh; tham gia Tổ công tác 

656 của tỉnh rà soát 5 vụ việc phức tạp, kéo dài 
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đơn vị. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo không phát 

hiện hành vi tham nhũng22. 

d) Tư pháp, thi hành án dân sự 

Công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt cơ 

chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp. Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực thực hiện đúng 

nguyên tắc “một cửa” đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân; thực hiện đúng quy 

trình, thủ tục công tác xử lý vi phạm hành chính23. Chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, 

trang bị phương tiện, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tư pháp.  

Công tác thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thi hành án về số 

việc và tiền tăng hơn so với giai đoạn trước24.  

đ) Đối ngoại 

Công tác đối ngoại được thực hiện tích cực, hiệu quả. Thành phố duy trì 

thường xuyên mối quan hệ truyền thống và đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn 

nghệ, thể thao nhân các dịp lễ, tết, cơ chế hợp tác lao động qua biên giới với 

thành phố Sùng Tả, Thị Bằng Tường thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây, Trung Quốc và các tỉnh, thành phố trong Hiệp hội đô thị Việt Nam. Làm 

việc với Hiêp̣ hôị doanh nghiệp Australia tại thành phố Lạng Sơn, triển khai 

thực hiện ký kết thỏa thuận hữu nghị giữa thành phố Lạng Sơn và thành phố 

Goulburn. Đã tổ chức cho 39 đoàn ra, 20 đoàn vào với 96 đại biểu và đề nghị Sở 

Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định cho phép 162 cán bộ, công chức, 

viên chức đi du lịch nước ngoài, kinh phí cá nhân tự túc. Năm 2018, Trường tiểu 

học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã nhận được nguồn kinh phí viện trợ 

1,683 tỷ đồng không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản cho dự án xây dựng Bếp 

ăn mẫu bán trú.  

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

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển 

khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, quyết định của trung ương, tỉnh và thành 

phố. Quá trình chỉ đạo đã bám sát các chủ trương, quan điểm của cấp ủy, nghị 

quyết của HĐND; có nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ, kịp 

thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tích cực tham mưu cho tỉnh, phối 

                                           
22 Đã chỉ đạo triển khai 29 cuộc thanh tra/42 đơn vị (theo kế hoạch: 26 cuộc; đột xuất: 03 cuộc), trong đó có 08 

cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng. Thu hồi nộp ngân sách 297,417 triệu đồng; thu hồi hoàn quỹ, chấn 

chỉnh rút kinh nghiệm, nộp bổ sung kinh phí công đoàn... số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm 

35 tập thể và 83 cá nhân; kỷ luật 02 cá nhân (trong đó 01 sa thải; 01 khiển trách) 
23 Đã tuyên truyền được 6.324 cuộc cho 1.368.435 lượt người nghe. Tiếp nhận hòa giải trên địa bàn là 478 vụ 

việc, đã hòa giải thành 305 vụ (tỷ lệ 63,80 %); hòa giải không thành 173 vụ (chiếm 36,20%). Giải quyết 945 hồ 

sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; 32 hồ sơ có yếu tố nước ngoài (đăng ký khai sinh: 16, đăng 

ký khai tử: 02; kết hôn: 11; ghi chú ly hôn: 01; ghi chú kết hôn: 02; cha nhận con: 01). Chứng thực bản sao được 

25.723 lượt; chứng thực chữ ký người dịch 2.285 bản; chữ ký cá nhân 826 bản. Ban hành 1.193 Quyết định về 

xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế quyết định XPVPHC, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả... 

24 Tổng số việc phải thi hành 5.539 việc (tăng hơn 800 việc so với nhiệm kỳ 2010-2015) với số tiền gần 338 tỷ 

đồng (tăng hơn 100 tỷ so với nhiệm kỳ trước); đã giải quyết 4.891 việc với tổng số tiền trên 93 tỷ đồng; số việc 

chuyển kỳ sau 448 việc với số tiền gần 244 tỷ đồng 
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hợp tốt với các sở, ngành của tỉnh để giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc trong 

công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, mục 

tiêu đã đề ra. Chỉ đạo xây dựng bước đầu có hiệu quả mô hình điểm “Chính 

quyền thân thiện” tại phường Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng. Thực hiện tốt công 

tác đánh giá phân loại chính quyền cơ sở, đánh giá cán bộ công chức, xét duyệt 

danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân, phân cụm và đăng ký thi đua hằng năm. 

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, 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. Nhân dân và cán bộ thành 

phố Lạng Sơn được Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất; có 

1.278 lượt tập thể và 3.532 lượt cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen vì đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực.  

b) Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy 

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Đề án tinh giản biên chế, 

sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND thành phố, kết quả đã giảm được 01 cơ quan chuyên môn; giảm 

01 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 12 biên chế, 01 HĐLĐ cụ thể: thực hiện sáp 

nhập Phòng Y tế thành phố vào Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Sáp 

nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình (TT-TH) thành phố về Đài Phát thanh - 

Truyền hình (PT-TH) tỉnh Lạng Sơn; Sáp nhập Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực 

vật, Trạm Khuyến nông thành phố thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố và chuyển một số chức năng, nhiệm 

vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về Phòng Kinh tế thành phố thực hiện 

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị được sáp nhập tiếp tục được hưởng lương và các chế độ chính sách 

theo quy định hiện hành. 

c) Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội 

ngũ công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ 

cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hiện văn hóa công sở 

của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện kỷ luật, kỷ cương, đã tiến hành kiểm tra được 18 đợt đối với 91 lượt cơ 

quan, đơn vị. 

Thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại chính quyền cơ sở, đánh giá cán 

bộ công chức, xét duyệt danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân, phân cụm và 

đăng ký thi đua hàng năm. Phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

d) Cải cách thủ tục hành chính  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính 

giai đoạn 2011 - 2020. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
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chỉ đạo, điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh liên quan đến 

từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị 

cho người dân và doanh nghiêp̣ trong thưc̣ hiêṇ các thủ tục hành chính. Nâng 

cao hiệu quả hoạt động của “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” từ thành phố đến 

phường xã, tỷ lệ giải quyết đúng hạn các yêu cầu về thủ tục hành chính của tổ 

chức, cá nhân hằng năm đạt trên 99%. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn25.  

6. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương 

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện 

trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ chung. Xây dựng, ban hành các 

quy chế phối hợp giữa các các ngành, địa phương và tổ chức thực hiện các quy 

chế nghiêm túc, giảm tải thời gian, đem lại hiệu quả tích cực. 

Đánh giá tổng quát, Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2016 - 2020, bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi 

và khó khăn đan xen, đặc biệt, vào năm cuối giai đoạn kế hoạch 5 năm 2016 - 

2020, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu 

ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế. Tuy nhiên cùng với sự đồng thuận 

giữa chính quyền và nhân dân, sự đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị từ 

thành phố đến cơ sở, sự điều hành linh hoạt từ cấp ủy đảng đến chính quyền, 

kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2016 - 2020 đã đạt được những thành tựu nhất 

định, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của 

Trung ương và của tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 

trong tình hình mới, xác định thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch 

Covid - 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thực 

hiện tốt nhiệm vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao phục vụ các sự kiện chính trị, đối 

ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh trên địa bàn. Kiểm soát tốt dịch bệnh tả 

lợn Châu Phi, đặc biệt là dịch Covid - 19, tính đến thời điểm hiện tại không có 

trường hợp nào bị nhiễm bệnh, kịp thời chi trả hỗ trợ cho các đối tượng chính 

sách. Lĩnh vực thương mại, du lịch có sự khởi sắc. Du lịch đạt được nhiều điểm 

nhấn, tổng doanh thu du lịch giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2.474 tỷ đồng, tăng 52% 

so với giai đoạn trước (2011 - 2015). Lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông, lâm 

nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, khu 

dân cư kiểm mẫu; có sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao. Tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

các dự án trọng điểm trên địa bàn, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng một 

số dự án trọng điểm kéo dài. 

Chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản được nâng lên. Quản lý, 

khai thác tốt các công trình hạ tầng kỹ thuật, làm tốt công tác thu gom rác thải, 

vệ sinh môi trường. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ 

                                           
25 Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 3 cấp Thành phố 222/245 thủ tục (đạt tỷ lệ 90,6%); mức độ 4: 

91/245 (37%). Cấp phường, xã thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4: 48/93 (đạt tỷ lệ 51,6%) 
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lao động qua đào tạo đạt 75,18%; chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học 

tiếp tục được nâng lên; đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các trường học theo 

hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa và hiện đại. 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. 

Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tỷ lệ 

giải quyết đơn bình quân hằng năm đạt 97,1% cơ bản các đơn thư khiếu nại, tố 

cáo mới phát sinh trong nhiêṃ kỳ đươc̣ giải quyết kip̣ thời; không để xảy ra các 

vụ, việc phức tạp. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Duy trì thực hiện tốt cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá 

công sở; vai trò của lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, phường, xã, ý thức, trách 

nhiệm trong thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức được nâng lên. 

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC 

KINH NGHIỆM 

1. Hạn chế, yếu kém 

 Bên cạnh những kết quả, chuyển biến tiến bộ đã đạt được, cũng còn bộc 

lộ một số hạn chế, yếu kém sau: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đều tăng song chưa tương xứng với 

tiềm năng, thế mạnh. Thu ngân sách còn để thất thu ở một số lĩnh vực. Chất 

lượng một số loại hình dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Du lịch phát triển chưa 

tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa có nhiều loại hình, sản phẩm du lịch, 

khu vui chơi giải trí để giữ chân du khách. 

-  Việc kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp còn hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong xây dựng nông thôn mới, việc ứng dụng 

khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất chưa thực sự hiệu quả. Công tác quy 

hoạch, quản lý quy hoạch vẫn còn khâu yếu, một số quy hoạch xây dựng phải 

điều chỉnh cục bộ nhiều lần. Tiến độ đầu tư, xây dựng một số khu đô thị còn 

chậm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ.  

- Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi 

trường còn có mặt hạn chế. Giải phóng mặt bằng một số dự án còn nhiều ách 

tắc, thiếu mặt bằng sạch cho đầu tư phát triển.  

- Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia chưa đạt chỉ tiêu đề ra, 

còn quá tải cục bộ về số lớp, số học sinh ở một số trường nội thành. Một số thiết 

chế văn hóa hiện đang xuống cấp, chưa phát huy hiệu quả.  

- Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, đơn, thư khiếu nại, tố cáo tập trung 

đông người... còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật hiệu quả chưa cao, nhất là trong tuyên truyền, vận động nhân dân về 

giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp 

sống văn minh đô thị. 
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2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan 

Thành phố chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nguồn lực đầu 

tư, trong khi nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương không đủ đáp ứng cho 

sự phát triển. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây 

dựng chưa phù hợp với tình hình thực tế. Công tác quản lý nhà nước giữa các 

cấp, ngành và thành phố trong quản lý, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị 

còn một số bất cập dẫn đến tình trạng đầu tư, xây dựng hạ tầng thiếu đồng bộ. 

Trên địa bàn triển khai nhiều dự án thu hồi đất, chính sách bồi thường 

thay đổi qua các thời kỳ, mỗi dự án có cơ chế khác nhau, khả năng tài chính của 

một số chủ đầu tư chưa kịp thời, dẫn tới dự án kéo dài, nên nhân dân có sự so 

sánh, thắc mắc, làm phát sinh nhiều kiến nghị, đơn thư; một số vụ việc đã được 

giải quyết đúng pháp luật, nhưng người khiếu nại không chấp hành, yêu cầu giải 

quyết lại và có những phản ứng tiêu cực, khiếu nại kéo dài. 

Do chịu ảnh hưởng lớn, trực tiếp của đại dịch Covid -19 đến mọi mặt của 

nền kinh tế năm 2020 dẫn đến một số chỉ tiêu còn thấp, chưa đạt so với dự ước 

kế hoạch 5 năm 2016 -2020.  

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ có lúc, 

có nơi chưa thực sự quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực 

hiện nhiệm vụ đôi khi còn chưa được thường xuyên. Một số đơn vị, phòng ban, 

phường xã còn thiếu chủ động, chưa tích cực tham mưu cho thành phố trong 

một số lĩnh vực phụ trách, tinh thần trách nhiệm chưa cao.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, còn mang tính hình 

thức, thiếu chiều sâu, chưa phù hợp với đặc điểm từng đối tượng. Công tác vận 

động nhân dân chấp hành pháp luật ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao. 

- Vai trò trách nhiệm của một số người đứng đầu trong tham mưu, chỉ 

đạo, điều hành chưa phát huy hết hiệu quả; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

nhiệm vụ có lúc, có việc chưa chủ động, thiếu kịp thời, còn đùn đẩy, né tránh. 

Một số cán bộ, công chức, viên chức trình độ năng lực còn hạn chế, thiếu tinh 

thần trách nhiệm, còn có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết 

công việc. 

3. Bài học kinh nghiệm 

1. Chủ động, linh hoạt trong vận dụng các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của thành phố. Triển khai 

kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng bằng kế hoạch, chương 

trình hành động cụ thể. Lựa chọn lĩnh vực, những khâu đột phá để tập trung 

nguồn lực thực hiện thắng lợi trong từng giai đoạn cụ thể tạo ra những chuyển 

biến một cách toàn diện. Đồng thời xây dựng giải pháp tích cực để thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động đề ra.  

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ngành 

của tỉnh, sự lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND Thành phố trong xây dựng và phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương.  
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3. Hằng năm, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo; có 

sự phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể đối với từng chủ thể quản lý; các cơ 

quan, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ, thống nhất theo từng lĩnh vực, 

từng địa bàn và gắn trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cơ quan, 

đơn vị mình; đề cao tính chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân; nâng cao 

năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong công tác 

tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực. 

Tăng cường công tác đối thoại, chú trọng giải quyết kịp thời những kiến nghị 

chính đáng của quần chúng Nhân dân và xử lý kiên quyết, dứt điểm các điểm 

khiếu kiện phức tạp, tạo sự ổn định về an ninh, chính trị để phát triển. 

4. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và từng thành 

viên trong tập thể lãnh đạo; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng 

công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật Đảng và kỷ cương, pháp luật của 

Nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết để rút 

kinh nghiệm và đánh giá đúng tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện, biểu 

dương, nhân rộng các tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

- XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025 

 

I. DỰ BÁO BỐI CẢNH TÌNH HÌNH 5 NĂM TỚI 

1. Về thuận lợi 

Trong những năm qua, nước ta đã lớn mạnh cả về quy mô và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế, tình hình chính trị - xã hội; kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin 

của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên; tính tự chủ được cải thiện; tích 

luỹ và nâng cao năng lực quản trị nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; 

uy tín, vị thế đất nước ngày càng được củng cố trên trường quốc tế. Thế và lực 

của tỉnh Lạng Sơn được nâng lên, quy mô tiềm lực kinh tế được nâng cao, an 

sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững, ổn định. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 

luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ, sự đồng lòng, thống nhất của cả hệ 

thống từ các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc là nền tảng vững chắc 

cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Lạng Sơn. 

Chính trị - xã hội ổn định, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực; thành 

quả xây dựng nông thôn mới được củng cố, đời sống mọi mặt của người dân 

không ngừng được cải thiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được tăng cường 

đầu tư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương trong giai đoạn tiếp theo (2021 - 2025). 

2. Về khó khăn 

Trong giai đoạn tới nền kinh tế trong nước và tại địa phương phải đối mặt 

với rất nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro như: già hoá dân số, 
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chênh lệch giàu - nghèo, trình độ phát triển, những vấn đề của đô thị hoá... Thiên 

tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đặc biệt là ảnh hưởng đại dịch Covid-19 có thể 

sẽ ảnh hưởng tiêu cực, kéo dài đến những năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 - 

2025 đặt ra yêu cầu không chỉ đặt ra các giải pháp vượt qua khó khăn, thách 

thức mà còn phải tích cực, chủ động trước thời cơ mới khi phương thức sản 

xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đời sống xã hội có những thay đổi nhất định sau 

đại dịch; những thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn 

nước, tài nguyên, đất đai và xử lý ô nhiễm môi trường sẽ tác động nặng nề đến 

phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc 

gia còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.  

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHÁP TRIỂN  

1. 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. Mở rộng 

địa giới hành chính; khắc phục, hoàn thiện chỉ tiêu, tiêu chí còn 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 vào năm 2030. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Mục tiêu 5 năm 

2021-2025 

1 Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 Triệu đồng >70 

2 Lượng khách du lịch đến năm 2025 Nghìn lượt 

người 

3.000 

  Doanh thu du lịch đến năm 2025 Tỷ đồng 1.020 

3 Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng 

bình quân 

% 2,5 

4 Thu nội địa tăng bình quân % 10-12 

5 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Xã 3 

Tổng số thôn kiểu mẫu Thôn 8 

Tổng số khu dân cư kiểu mẫu KDC 30 

6 Trồng rừng mới hằng năm Ha 30 

Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 % 46,5 

Tổng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao Ha 50 
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7 

  

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 

8 

 

  

Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đến năm 

2025 

Tuyến phố 50 

Diện tích đất cây xanh đô thị đến năm 2025 Ha 110 

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 % 75 

9 

  

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 

10 

  

Số trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 Trường 31 

Tổng số trường học công lập chuyển đổi sang 

loại hình tự chủ một phần (hoặc toàn bộ) về tài 

chính 

Trường 5 

11 

  

Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến 

năm 2025 

Xã 8 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 

2025 

% 98 

12 

  

Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn % 100 

Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá hằng 

năm 

% 90 

13 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 % 85 

14 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm (theo 

tiêu chí giai đoạn 2021-2025) 

% 0,02 

15 

  

Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí % 5 

Giảm phạm pháp hình sự % 5 

16 Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hằng 

năm 

% 95 

 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lơị thế, huy đôṇg 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. Nghiên cứu, đề xuất với tỉnh xây dựng cơ chế đặc thù, tạo điều kiện 

thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du 

lịch trên địa bàn thành phố. 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. 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. 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 
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ảnh thành phố Lạng Sơn - Thành phố hoa Đào. Bảo tồn các giá trị di sản văn 

hoá, cảnh quan môi trường nhằm phát triển du lịch bền vững. 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 như: Khu danh thắng 

Nhị, Tam Thanh; Khu du lịch sinh thái Nà Tâm; Khu đô thị sinh thái, du lịch 

nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Hồ Lẩu Xá; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer 

Hill, du lịch trên sông Kỳ Cùng... 

Tạo điều kiện phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao 

như: tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, khuyến khích phát triển các hình 

thức mua sắm hiện đại, thông minh; thúc đẩy sản xuất và đáp ứng kịp thời các 

nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân, mở rộng và nâng cao sức mua của thị 

trường. Phát huy hiệu quả mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa 

bàn, xây dựng và thực hiện tốt văn minh thương mại. 

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 2021 - 2025. Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030; 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính 

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

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh và Đề án phát triển lâm 

nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030.  

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất 

đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để 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 (kết hợp xây dựng 01-02 mô hình trải nghiệm kết hợp với du lịch). 

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 (Phấn đấu thực hiện được 
từ 03 chuỗi liên kết trở lên). Thúc đẩy triển khai Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương (Phấn đấu 

trong nhiệm kỳ có từ 05 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, 03 sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn 4 sao trở lên). Tiếp tục 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. Tăng cường các biện pháp 
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quản lý, bảo vệ phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai và thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

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. Hoàn thành, đưa vào vận hành cụm công 

nghiệp Quảng Lạc, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, khai thác 

tối đa năng lực sản xuất của các cơ sở công nghiệp hiện có. Ưu tiên phát triển 

một số sản phẩm công nghiệp như: Chế biến nông lâm sản, lắp ráp, điện tử, cơ 

khí nhỏ, tái chế và sản xuất hàng xuất khẩu. 

Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Triển khai Đề án Hỗ 

trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. Tạo điều kiện thuận 

lợi, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ 

mới, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tập 

trung phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã phát triển. Đổi 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. Tiếp tục 

nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp 

sở, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Tăng cường quản lý điều hành thu, chi ngân sách. Triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách nhà nước, chủ động xử lý các 

tác động đến nguồn thu ngân sách, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán giao. 

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. Thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và 

tài sản công đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tiết kiệm, chống 

lãng phí trong các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. 

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. 

2. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trọng tâm là hạ 

tầng giao thông, đô thị. Đẩy mạnh các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý 

quy hoạch, phát triển đô thị 

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô 

thị. Tổ chức lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện lập Chương trình phát 

triển đô thị thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn 2021 - 2025. 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; 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. 



21 

 

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 để xây dựng hạ tầng đô thị, lập danh mục đề xuất triển khai thực hiện 

một số dự án đầu tư hạ tầng quan trọng 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. Chủ động, phối hợp với các cấp, ngành 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; tập 

trung phối hợp với các cấp, ngành, nhà đầu tư 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 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 trong thời gian phù hợp. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo vệ môi 
trường. Tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ các khu đất công. Khai thác và sử 

dụng hiệu quả tài nguyên. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã 

hội với bảo vệ môi trường; 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 để từng bước 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. Thực hiện đồng bộ 

giữa công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách về giải phóng mặt 

bằng, tái định cư. Thực hiện nhất quán chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư, có cơ chế phối hợp để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện tốt chính 

sách đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước, bảo đảm nguyên 

tắc chung là: tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch. Quan tâm xây dựng và 
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thực hiện các dự án đào tạo nghề cho nhân dân ở khu vực bị thu hồi đất nhằm 

tạo các quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng, đưa vào sử dụng các 

dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố. Tập trung giải quyết tồn đọng, vướng 

mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án giải quyết các dự án có 

thời gian thực hiện kéo dài. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan 

đến giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. 

Phát triển thành phố Lạng Sơn theo xu hướng mô hình kiến trúc đô thị 
thông minh. Phối hợp với các đơn vị liên quan 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.  

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời 

sống. Xác lập và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm của địa phương. 

Khuyến khích đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động, giá trị và chất 

lượng sản phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã 

xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Phối hợp 

đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất 

lượng, quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân. 

3. 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. Duy trì kết quả và 

nâng chuẩn chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; phát triển toàn diện năng 

lực, sự 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. Đào tạo bồi dưỡng 

nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành 

giá dục đào tạo, trong đó quan tấm đến việc đào tạo đáp ứng chuẩn trình độ theo 

Luật giáo dục năm 2019 theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán 

bộ quản lý giáo dục mầm non phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình 

GDPT và thực hiện Luật giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn.  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.  

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 
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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 hóa, tinh thần của nhân dân. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di sản văn hóa; thực hiện trùng tu, tôn tạo nhằm phát huy giá trị các di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch. 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. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hoá nguồn lực đối với lĩnh vực văn 

hóa, thể dục, thể thao. Nâng cao chất lượng, đa dạng hoá loại hình hoạt động 

thông tin truyền thông. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn 

nghệ, thể dục thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày kỷ 

niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hôi, dân tộc, tôn giáo. 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 về tín ngưỡng, tôn giáo cũng 

như các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động; 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.Thực hiện hiệu quả các 

chính sách về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; qua tâm thực hiện tốt 

công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

4. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương theo quy định của 

pháp luật 

Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương theo quy định của pháp 
luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sựu địa phương theo Nghị 

đinh 168/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, 

ngành, địa phương. Tập trung triển khai thực hiện: Luật Quốc phòng năm 2018, 

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019, Luật Dân quân tự vệ năm 2019; chú 

tọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 

xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện tốt việc kết hợp quốc phòng 

và kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng theo Nghị định 

164/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ; triển khai thực hiện hiệu quả 

nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, 
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từng bước đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng của thành phố 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, diêñ tâp̣ chiến đấu phòng thủ phường, xã 

theo kế hoạch. 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. Bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giáo dục quốc phòng an ninh trong các 

nhà trường, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Thực hiện 

tốt chính sách hậu phương quân đội. 

Thực hiện tốt công tác 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 

của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, các biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp ngay tại 

cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Chỉ đạo thực hiện 

hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chú trọng công tác 

phòng ngừa, chủ động, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp, kiềm chế sự 

gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về an ninh trật tự; chăm lo xây dựng lực lượng Công an trong sạch, 

vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. Tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông. 

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Mở 

rộng, đa dạng hoá các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, 

hợp tác với thành phố Sùng Tả, Thị Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang, 

Quảng Tây, Trung Quốc), thành phố Goulburn (Úc), các tổ chức quốc tế, các địa 

phương của các nước có quan hệ truyền thống... để phát triển kinh tế, xã hội. 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, 

chống tham nhũng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dư luận xã hội đang quan 

tâm; tăng cường đôn đốc xử lý sau thanh tra. Thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư; duy trì việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng và hộp thư điện tử; kịp thời 

phát hiện xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch cửa quyền; Đồng 

thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của 

cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi 

tham nhũng. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm 

củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quan tâm chế độ 

chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn; Bố trí địa 

điểm, trang bị cơ sở vật chất phục vụ đáp ứng yêu cầu công tác tiếp công dân. 

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo để xảy ra sai phạm; những người vu khống, cố tình khiếu 

nại, tố cáo không có cơ sở, kích động, xúi giục người khác khiếu nại, tố cáo gây 

mất ổn định an ninh, trật tự. Tổ chức sơ, tổng kết công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư, kịp thời biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện 
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tốt và xử lý nghiêm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của 

pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tăng cường vai trò của HĐND và các cơ quan, đơn vị có chức năng kiểm 

tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử. Đề cao vai trò giám sát và phản biện xã hội 

của UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc phòng, chống tham nhũng 

5. 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; Tăng cường 

kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi công vụ của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với 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 chính đáng của nhân dân, đảm bảo hài hòa lơị ích của Nhà 

nước, tổ chức, doanh nghiêp̣ và cá nhân.  

Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện” cấp cơ 

sở theo Đề án số 01-ĐA/BDVTU-UBND ngày 24/4/2019 của Ban Dân vận Tỉnh 

ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, Quy 

chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền. 

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp huyện, các đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP 

và Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nâng cấp đơn vị hành chính xã thành 

các đơn vị hành chính phường trực thuộc thành phố Lạng Sơn sau khi mở rộng 

địa giới hành chính đảm bảo tính chất đơn vị hành chính đô thị theo quy định 

phù hợp với lộ trình Đề án “Xây dựng, phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 

2030 và Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050”. 

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 hiệu quả nhiệm vụ 

trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ 

công; bảo đảm tính công khai minh bạch, thuận lợi cho người dân, mở rộng và 

nâng cao 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 
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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./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT (b/c); 

- TT Thành uỷ (b/c); 

  - TT HĐND TP; 

  - CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C,PVP+CV; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 
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