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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 

Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng 

Sơn Lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 
 

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 12/8/2020 của Thành uỷ 

Lạng Sơn Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng 

Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn Lần thứ 

XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 12/8/2020 của Thành ủy Lạng 

Sơn về việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 

Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

2. Yêu cầu 

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trước hết là người đứng đầu xác 

định rõ các nội dung, công việc phải thực hiện, thời gian hoàn thành; bám sát 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp 

với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

trong từng giai đoạn. 

II. NỘI DUNG  

1. Mục tiêu tổng quát  

Tập trung huy động tối đa các nguồn lực, khai thác lợi thế, trọng tâm là 

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; 

đầy mạnh phát triển văn hoá, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của 

nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dụng bộ máy tinh gọn, 

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. 
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2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 

- 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. Phấn đấu đến năm 2025, tổng 

lượng khách du lịch đạt khoảng 3 triệu lượt người, doanh thu du lịch đạt 2.850 

tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 trên 70 triệu đồng. 

- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân hằng 

năm 2,5%. 

- Hoàn thành xây dựng 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 08 thôn kiểu mẫu 

và 30 khu dân cư kiểu mẫu. 

- Phấn đấu tổng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao đạt 50 ha; bình 

quân mỗi năm trồng mới 30 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 

46,5%. 

- Hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến 

năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thành phố 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm của UBND thành phố 

trong năm 2021. 

- Đến năm 2025, có thêm 50 tuyến phố đạt tiêu chí văn minh đô thị, văn  

minh đô thị tiêu biểu; diện tích đất cây xanh đô thị đạt 110ha; tỷ lệ đô thị hóa đạt 

75%. 

- Tỷ lệ công trình xây dựng được kiểm tra hằng năm đạt 100%, tỷ lệ các 

công trình xây dựng thực hiện đúng giấy phép bình quân hằng năm đạt 95%. 

- Tỷ lệ rác thải và chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 98%; 100% chất 

thải y tế được xử lý. 

- Phấn đấu đến năm 2025 có 31 trường đạt chuẩn quốc gia, 8/8 phường xã 

đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, phấn đấu đến năm 2025 

đạt 50% các công trình. 

- Phấn đấu kiềm chế giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra 

khám phá tội phạm hình sự đạt từ 85% trở lên; tỷ lệ tai nạn giao thông hằng năm 

giảm 5% trên cả 3 tiêu chí. 

3. Phân công nhiệm vụ 

3.1. Chương trình 1: Phát triển kinh tế: Phát huy tiềm năng, thế mạnh để 

phát triển kinh tế bền vững. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo nguồn lực 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, 

cụm công nghiệp, các dự án, hạ tầng du lịch, thương mại và dịch vụ; quan tâm, 

tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, kinh tế hộ gia đình phát triển; phát triển 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao. 
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- Cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng hợp, đánh giá: Phòng 

Kinh tế thành phố. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Kinh tế, Văn hoá - Thông 

tin TP, Chi cục thuế TP.  

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị khác có liên quan, 

UBND các phường, xã. 

3.2. Chương trình 2: Phát triển đô thị: Hoàn thành lập Đồ án quy hoạch 

chung thành phố đén năm 2030, tầm nhìn 2050; Phối hợp với các sở, ngành triển 

khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn. Chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

các dự án trọng điểm, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển, xây dựng kế cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp, 

khu sinh thái phục vụ du lịch. Huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư dự án hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hướng dần theo tiêu chí đô thị loại I. 

- Cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng hợp, đánh giá: Phòng 

Quản lý đô thị thành phố. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên 

và Môi trường TP, Trung tâm phát triển quỹ đất TP, Ban quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng TP. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị khác có liên quan, 

UBND các phường, xã. 

3.3. Chương trình 3: Lĩnh vực văn hoá - xã hội: Tiếp tục quan tâm đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá 

truyền thống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thự chiện có hiệu quả 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo sự chuyển biến 

rõ nét trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

- Cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng hợp, đánh giá: Phòng 

Văn hoá - Thông tin thành phố. 

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Văn hoá - Thông tin thành 

phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP, Phòng Giá dục và Đào tạo 

TP, Trung tâm y tế TP. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị khác có liên quan, 

UBND các phường, xã. 

3.4. Chương trình 4: Lĩnh vực quốc phòng - an ninh - tư pháp - đối ngoại: 

Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp, đối ngoại. 

- Cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng hợp, đánh giá: Ban 

CHQS thành phố. 
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- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Ban CHQS thành phố, Công an 

thành phố, Thanh tra thành phố, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND - UBND 

thành phố. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các phòng, ban, đơn vị khác có liên quan, 

UBND các phường, xã. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Chương trình 1: Phát triển kinh tế 

- 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. 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. Bảo tồn các giá trị di sản văn hoá, cảnh quan môi trường nhằm phát 

triển du lịch bền vững. Tuyên truyền, quảng bá và huy động tối đa các nguồn lực 

đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự 

án du lịch trên địa bàn như: Khu danh thắng Nhị, Tam Thanh; Chùa Tiên; di chỉ 

Mai Pha; 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; 

dự án cải tạo, chỉnh trang hồ Phai Loạn; thực hiện quy hoạch, đầu tư rừng cảnh 

quan Đèo Giang Văn Vỉ giai đoạn 1.... Phấn đấu đến năm 2025, tổng lượng 

khách du lịch đạt khoảng 3 triệu lượt người, doanh thu du lịch đạt 2.850 tỷ đồng. 

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 trên 70 triệu đồng...  

Xây dựng và triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 nhằm khai thác tiềm năng phát triển 

kinh tế ban đêm nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, tận dụng tối đa cơ hội 

mới cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Duy trì 

và mở rộng thêm các hoạt động phố đi bộ kết hợp mua sắm và ẩm thực trên 

tuyến đường xung quanh Chợ Kỳ Lừa - phường Hoàng Văn Thụ; khu mua sắm, 

ẩm thực, vui chơi giải trí chợ bờ sông; khu phố ẩm thực Phú Lộc IV; công viên 

giải trí đêm tại phường Chi Lăng, công viên giải trí đêm Hồ Phai Loạn.  

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, viễn thông... khuyến khích phát 

triển các hình thức mua sắm hiện đại, thông minh. Phát triển một số loại hình 
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bán buôn, bán lẻ theo hướng văn minh hiện đại như: Trung tâm thương mại, siêu 

thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi. 

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. Tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng 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. 

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh đã ban hành đặc biệt là 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù 

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

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

mọi tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện về mặt bằng, đề nghị với tỉnh xây dựng và 

thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn 

kinh tế lớn, thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành 

phố, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch.  

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, cá nhân có điều kiện về vốn, kỹ thuật có thể tích tụ ruộng đất để sản 

xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi trên cơ sở người dân tự nguyện cho thuê đất 

hoặc liên kết góp vốn bằng đất. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến, chế 

biến các sản phẩm nông lâm sản để mang lại giá trị cao; phát triển ngành nghề 

nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.  

- Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển các mô hình sản 

xuất mới giai đoạn 2020 - 2025 

Đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy và khai thác tối đa 

tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển các vùng 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ 

gắn với chế biến và kết nối với thị trường tiêu thụ; xây dựng vùng nguyên liệu, 

cây ăn quả, nông sản tập trung gắn với cấp mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm 

đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGap, GlobalGap) và truy xuất  

nguồn  gốc 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 
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thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường tiêu thụ (Phấn đấu thực hiện được 

từ 03 chuỗi liên kết trở lên) 

Hoàn thành xây dựng 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 08 thôn kiểu mẫu và 

30 khu dân cư kiểu mẫu.. 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. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), xây dựng 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó có 

04 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao để nâng cao giá trị sản phẩm có thế mạnh của 

thành phố. 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. Phấn đấu tổng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao đạt 50 ha; bình 

quân mỗi năm trồng mới 30 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 

46,5%. 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. 

Tập trung phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh doanh, 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. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương 

tăng bình quân hằng năm 2,5%. Phối hợp thực hiện các chương trình khuyến 

công, khuyến nông hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư mở rộng 

sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm đặc 

trưng địa phương phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh.  

- Tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và 

thu hồi nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn 

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. Thực hiện tốt kế hoạch khai thác 

nguồn thu từ đất, tăng hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất. Phấn đấu thu nội địa 

tăng bình quân 10-12%. Chủ động điều hành cân đối ngân sách, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư phát triển, thực hành tiết kiệm, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Chương trình 2: Phát triển đô thị 

-  Quan tâm, tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch 

Tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành 

phố Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành đồ án quy 
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hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm của UBND thành phố trong năm 2021. Hoàn thành 

Đề án nghiên cứu điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn. 

Báo cáo rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các 

phường, quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới... cho phù hợp với tình hình mới.  

Nâng cao chất lượng các loại quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, tầm nhìn 

dài hạn, làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế- xã 

hội, đầu tư, nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, sử 

dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh 

tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Khắc phục tình trạng điều chỉnh quy 

hoạch cục bộ nhiều lần. 

Tổ chức công bố công khai rộng rãi các đồ án quy hoạch đã được phê 

duyệt; rà soát, kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; đảm bảo 

phát triển kinh tế -xã hội gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, tổ chức 

thực hiện cắm mốc giới quy hoạch; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử 

lý các vi phạm quy hoạch. 

Tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là công tác quản lý, kiểm tra trật 

tự xây dựng, trật tự đô thị; đảm bảo 100% công trình xây dựng đều được kiểm tra, 

tỷ lệ các công trình xây dựng thực hiện đúng giấy phép bình quân hằng năm đạt 

95%. Các công trình vi phạm đều được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định. 

- Tập trung phát triển hạ tầng giao thông đô thị 

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông, trọng tâm 

là các tuyến giao thông kết nối giữa thành phố Lạng Sơn với các huyện, các tỉnh 

trong khu vực; trong đó tập trung từng bước chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp các 

đường phố chính theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc trách nhiệm của thành phố để đầu tư hoàn thành hạ tầng giao thông các 

khu đô thị như: Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV, khu đô thị Hoàng Đồng. 

Nghiên cứu đề xuất kêu gọi đầu tư dự án đường Mai Pha - Quảng Lạc tạo điều 

kiện cho phát triển kinh tế và du lịch khu vực phía Tây thành phố. Đến năm 

2025, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, từng bước đưa vào hoạt động 02 công viên 

(Công viên bờ sông Kỳ Cùng, công viên phía Nam cầu Kỳ Cùng) và cụm công 

nghiệp xã Quảng Lạc. 

Huy động, bố trí các nguồn vốn, kết hợp với nguồn vốn của tỉnh để tập 

trung cải tạo, nâng cấp các tuyến đường chính khu vực nội thành, đường huyện 
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được giao quản lý. Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang các công 

trình hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, biểu báo hiệu, biển chỉ dẫn, đèn tín 

hiệu giao thông; vạch kẻ đường; thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị.  

Hoàn thành các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025, từng bước chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng đô thị, tạo quỹ 

đất ở theo quy hoạch, góp phần từng bước xây dựng thành phố Lạng Sơn với hạ 

tầng đô thị đồng bộ, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Đến năm 2025, có thêm 50 tuyến phố đạt tiêu chí văn minh đô thị, văn  

minh đô thị tiêu biểu; diện tích đất cây xanh đô thị đạt 110ha; tỷ lệ đô thị hóa đạt 

75%. Từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu theo định hướng đô thị loại I. 

Kết hợp lồng ghép các nguồn vốn ngân sách tỉnh, thành phố, xã hội hóa 

để thực hiện đầu tư, nâng cấp các tuyến đường xã, trục thôn. 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 trong thành phố và nông thôn. 

 - Huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị 

Tập trung huy động nguồn lực xã hội, kết hợp với nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng từng bước đồng 

bộ, hiện đại1, mở ra không gian xanh - sạch - đẹp tạo điều kiện cho các hoạt 

động sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí của nhân dân, tạo điểm nhấn về mỹ 

quan đô thị. Từng bước cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, đồng bộ 

hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân2. Hoàn thành xây 

mới, nâng cấp cải tạo các công trình hạ tầng lĩnh vực giáo dục, y tế, trụ sở cơ 

quan3. Phối hợp với các Nhà đầu tư triển khai, hoàn thành các dự án khu đô thị 

mới, khu dân cư, tái định cư4. Hoàn thành các dự án Tu bổ di tích, khu danh 

thắng du lịch5 nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá, cảnh quan thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kích 

                                           
1 Hoàn thành các dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường: Dự án Kè suối Lao Ly; Khuôn viên cây xanh phía 

Nam cầu Kỳ Cùng; Cải tạo, nâng cấp Ao Hang Hủi; Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn; Công viên 

bờ sông Kỳ Cùng; Hệ thống thoát nước cho khu đô thị mới phía Đông,… 
2 Hoàn thành các dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu tái định cư: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư 

Mỹ Sơn; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh 

Trại; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải… 
3 Trường mầm non xã Hoàng Đồng; Cải tạo nâng cấp trường tiểu học Hoàng Văn Thụ; Trường Mầm non 19/5; 

Xây dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3; Trường THCS Lương Thế Vinh; Xây dựng nhà bếp trường tiểu 

học Quảng Lạc; Trạm Y tế xã Mai Pha; Trạm y tế phường Tam Thanh; Trụ sở xã Mai Pha; Trụ sở Công an xã 

Mai Pha; Trụ sở Công an xã Quảng Lạc; Trụ sở Công an xã Hoàng Đồng. 
4 Dự án khu TĐC, dân cư nam Nguyễn Đình Chiểu; khu đô thị mới Mai Pha; Khu đô thị mới Bến Bắc; Khu đô 

thị ven sông Kỳ Cùng; Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park; Căn hộ và Thương mại 

Apec Golden Palace; dự án nhà ở xã hội 2 tại Khu đô thị phía Đông thành phố; Khu đô thị Tam Thanh- Hoàng 

Đồng; Khu đô thị sinh thái Nà Chuông - Bình Cằm… 
5 Chỉnh trang cảnh quan Thành Nhà Mạc; Tu bổ di tích danh thắng Chùa Tiên - Giếng Tiên; Tu bổ di tích khảo 

cổ Mai Pha; Cải tạo, chỉnh trang khu di tích, danh thắng Nhị - Tam Thanh; Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn 

viên trước cửa hang Tam Thanh… 
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cầu du lịch, từng bước nâng cao hiệu quả của Đề án “Phát triển du lịch thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Xây dựng và duy trì có hiệu quả tiêu chí 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. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, môi trường  

Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo 

vệ môi trường. Tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ các khu đất công. Tăng 

cường công tác quản lý, sử dụng đất đai bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh 

bạch, từ công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch đến việc quản lý và sử dụng đất 

đai nhằm sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí, vi phạm tài nguyên đất. Khai thác 

và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là khoáng sản, rừng và tài nguyên nước. 

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

điểm của tỉnh và thành phố. Rà soát tính khả thi của từng công trình, dự án đầu 

tư có sử dụng đất, kiên quyết đề nghị xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, 

kéo dài. 

Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi 

trường; thu hút nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực thu gom và xử lý tái chế chất 

thải sinh hoạt, thu gom, xử lý nước thải; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật trên 30%; tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân 

về giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác thải; tỷ 

lệ rác thải và chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt 98%; 100% chất thải y tế 

được xử lý. 

Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường đô thị, xử lý triệt để các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, 

tạo cảnh quan môi trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất 

lượng môi trường và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. 

- Tập trung giải quyết nút thắt về công tác giải phóng mặt bằng 

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu 

tư, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm về giao thông, khu đô thị, khu tái định 

cư, dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm; định kỳ hàng tháng tổ chức họp chuyên 

đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. 

Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện tốt công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng; từng công trình, dự án phải có kế hoạch 

GPMB cụ thể, phân công trách nhiệm và người phụ trách rõ ràng, xác định từng 
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mốc thời gian cụ thể để thực hiện; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; ưu tiên bố trí vốn và các nguồn lực khác để 

thực hiện các khu tái định cư.  

- Hạ tầng công nghệ thông tin 

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở dữ liệu để phục vụ cho 

công tác quản lý, điều hành. 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. 

Triển khai hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, 

hiện đại, liên thông, an toàn đáp ứng phục vụ phát triển chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số và  Đô thị thông minh. 

Đầu tư xây dựng, vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành 

phố Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và phát triển các dịch vụ ứng dụng thông minh, 

đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ thông và Truyền thông. 

3. Chương trình 3: Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

Quan tâm đến việc phát triển quy mô trường lớp học, đặc biệt là phát triển 

giáo dục mầm non ngoài công lập và trường liên cấp chất lượng cao, từng bước 

chuyển đổi 05 trường công lập sang loại hình tự chủ một phần (hoặc toàn bộ) về 

tài chính khi có đủ điều kiện, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa 

bàn và phù hợp với thực tiễn hiện nay. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 (Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII), một số 

vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 

(Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII) về tiếp tục đổi mới 

hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, sắp xếp lại các điểm trường lẻ nhằm tinh 

giản bộ máy quản lý hành chính; thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán 

bộ quản lý giáo dục, bố trí, tuyển dụng viên chức nhằm đảm bảo đủ về số lượng 

và đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định; huy động các nguồn lực đầu 

tư cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng kiên 

cố hóa, hiện đại hóa và đồng bộ; Quan tâm, chọn cử đội ngũ cán bộ quản lý, 
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giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận, 

chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý tài chính, tài sản công, thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố. Chủ động 

xây dựng kế hoạch về phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập GDTH, phổ 

cập GDTHCS hằng năm. Chỉ đạo hướng dẫn các phường, xã xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục hằng năm theo đúng tiến độ thời 

gian quy định; báo cáo kết quả; đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn. Thường xuyên 

tuyên truyền về mục tiêu phổ cập giáo dục trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận 

thức cho nhân dân về ý nghĩa, trách nhiệm của việc cho con em đi học đầy đủ, 

đúng độ tuổi. Duy trì 8/8 phường, xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 

tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù 

chữ mức độ 2. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm duy trì 25 trường học đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng cao đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với 03 

trường và công nhận mới thêm 02 trường trong giai đoạn 2020-2025. 

- 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; đẩy mạnh xã hội hoá nhằm 

huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hoá - thế thao 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW và các nội 

dung trong Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị, Chương 

trình hành động số 116-CTr/TU ngày 17/9/2014 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển 

văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể 

thao. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng các ngày 

lễ lớn của đất nước và các lễ hội truyền thống. Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống 

thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan nhà 

nước; làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến để mọi người dân trên 

địa bàn có ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, 

văn hóa dân tộc. Tiếp tục triển khai và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành 

đô thị thông minh IOC thành phố Lạng Sơn theo kế hoạch; tiếp tục nâng cao 

chất lượng, hiệu quả trạm phát sóng FM và hệ thống loa truyền thanh công cộng; 

nâng cao chất lượng tin, bài, chất lượng các chương trình phát trên sóng LSTV 

của Đài PT-TH tỉnh và Trang thông tin điện tử của thành phố, đáp ứng yêu cầu 

thông tin, giải trí và hưởng thụ các sản phẩm văn hóa ngày càng cao của nhân 

dân. Triển khai tốt các giải pháp thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên 
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địa bàn; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể nâng cao 

thể lực và tầm vóc con người Việt Nam, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát 

triển gia đình Việt Nam trên địa bàn. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, gắn phát triển 

văn hóa với phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống, giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh; triển khai kế 

hoạch quảng bá hình ảnh đối với các khu di tích văn hóa, lịch sử, các điểm du 

lịch; tiếp tục phát triển các loại hình nghệ thuật như hát then, sli, hát lượn, tổ 

chức tốt các lễ hội truyền thống, thực hiện tu bổ từ 05-07 di tích, danh thắng trên 

địa bàn… nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho nhân dân. 

Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, khối, thôn, cơ quan văn hóa. 

Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sự 

chuyển biến rõ nét trong thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị. Ban hành 

kế hoạch và chỉ đạo các giải pháp quyết liệt thực hiện Nghị quyết của Ban chấp 

hành Đảng bộ thành phố về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với việc 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chỉ đạo cụ thể 

hóa các quy định và đưa các tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội vào việc bình xét các danh hiệu thi đua của các cơ quan, 

đơn vị, khối, thôn và phân loại, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức 

hàng năm. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính tự quản của 

cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Đa dạng hóa các phương thức hoạt động, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết 

chế văn hóa từ thành phố và các phường, xã, khu dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh xã 

hội hóa thể dục thể thao, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật như: nhà thi đấu, câu lạc bộ, sân chơi, bãi tập... góp phần đẩy 

mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; quan tâm phát 

triển, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, duy trì và phát triển các 

môn thể thao có thế mạnh của thành phố. 

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

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch, 

của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, của UBND thành phố, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đảm 

bảo khống chế tốt dịch bệnh và các nguy cơ gây dịch, đặc biệt chú ý phòng 

chống các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi. Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, trang 

thiết bị, hóa chất, vật tư để ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. 
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Triển khai, thực hiện đồng bộ các chương trình y tế: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 

tuổi được tiêm miễn dịch cơ bản hàng năm đạt tỷ lệ 95%,  không có tai biến xảy 

ra sau tiêm chủng. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi về cận nặng 

7,59%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao 11,9%. Tăng cường 

các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 

2025. Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản được duy trì thực hiện tốt. Tăng 

cường công tác quản lý về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không để ngộ 

độc lớn xảy ra trên địa bàn thành phố. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về VSATTP cho các cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm theo 

phân cấp quản lý; tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành đối với các nhà hàng, 

các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm các cơ sở 

Tiếp tục đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng khám và điều 

trị bệnh nhân. Đẩy nhanh việc áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong khám chữa 

bệnh, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, triển khai thực hiện tốt các danh 

mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ y tế. 

Quan tâm khám, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối 

tượng chính sách xã hội và những người có thẻ bảo hiểm y tế. Việc kết hợp y 

học hiện đại với y học cổ truyền trong công tác khám, chữa bệnh được thực hiện 

có hiệu quả. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế hàng 

năm  đạt trên 20% tổng số người khám bệnh. Tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ 

sơ sức khỏe điển tử có đầy đủ dữ liệu Quyết định 831/QĐ-BYT trên 90%. Tỷ lệ 

hài lòng của người bệnh với các dịch vụ y tế trên 80%. Phấn đấu 8/8 đơn vị y tế 

phường, xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định 4667/QĐ-BYT 

ngày 07/11/2014 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã của Bộ Y tế. 

Quản lý tốt các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân và các cơ sở hành nghề 

có điều kiện. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra ít nhất 01 

lần/ 1 cơ sở/ năm việc chấp hành các quy định về hành nghề y, dược ngoài công 

lập. Triển khai đầy đủ, kịp thời các thông báo đình chỉ lưu hành thuốc không đạt 

tiêu chuẩn chất lượng đến các cơ sở hành nghề dược. 

 - 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 BHXH, BHYT cho nhân dân 

Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về người có công, nhất là Pháp lệnh số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có 

hiệu lực từ ngày 01/7/2021); Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 123/KH-

UBND ngày 26/4/2018 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương 

trình hành đôṇg số 42-CTr/TU ngày 23/02/2018 của Ban Thường vu ̣Thành ủy 
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Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW,  ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

người có công với cách mạng. Thực hiện tốt các chính sách đối với Người có 

công với cách mạng. Giải quyết kịp thời 100% hồ sơ về chế độ, chính sách đối 

với người có công và thân nhân phát sinh đủ điều kiện, không để hồ sơ tồn đọng. 

Thưc̣ hiêṇ chi trả chế đô ̣trơ ̣cấp thường xuyên, trơ ̣cấp 1 lần cho người có công 

theo quy điṇh, đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, kip̣ thời đến tận tay đối 

tượng. Phối hợp thực hiện nội dung liên quan trong cải tạo, sửa chữa Nghĩa 

trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn. Triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ; Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghiã”, “Uống nước 

nhớ nguồn”, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình Người có công trong dịp lễ, 

tết, 27/7. Phấn đấu 8/8 phường xã giữ vững danh hiệu “xã phường làm tốt công 

tác thương binh, liệt si,̃ người có công” hằng năm. 

Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, giải quyết kịp thời 100% hồ sơ về 

chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng phát sinh đủ điều kiện và hỗ trợ đột xuất theo 

quy định. Triển khai thực hiện thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không 

dùng tiền mặt theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn (từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021). Tổ chức các hoạt động nhân 

Tháng hành đôṇg vì người cao tuổi, mừng thọ cho người cao tuổi và hoạt động 

kỷ niệm ngày công tác xã hội hằng năm. Tiếp tuc̣ huy đôṇg moị nguồn lưc̣ từ 

các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ, hỗ trơ ̣các đối tươṇg có hoàn cảnh đăc̣ biêṭ khó 

khăn trong các dip̣ lê,̃ tết, thiên tai, dịch bệnh và găp̣ khó khăn đôṭ xuất. Giải 

quyết dứt điểm các đối tượng lang thang, xin ăn làm mất mĩ quan đô thị trên địa 

bàn thành phố. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em với các 

nhóm hoạt động: Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội để nâng cao nhận 

thức và chuyển đổi hành vi thực hiện các quyền của trẻ em; Thực hiện tốt công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại, phòng, chống tai nạn thương 

tích trẻ em. Tổ chức phát động “Tháng hành động Vì trẻ em” hằng năm; tổ chức 

vận động, ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em”. Tổ chức các hoạt động thiết thực cho 

trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các gia đình 

nghèo. 100% trẻ em thuộc đối tượng tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP được 

hưởng trợ cấp thường xuyên theo quy định. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

được chăm sóc, giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau (được hưởng trợ cấp 

thường xuyên; được các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà; được trợ dưỡng, 

được chăm sóc bởi gia đình thay thế...). 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ 

BHYT miễn phí. Xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” và “Cộng 

đồng an toàn” với trẻ em. Phấn đấu 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp 
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với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững và công tác giảm nghèo hằng năm; Triển khai công tác tổng điều tra, rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ. Phấn đấu tỷ 

lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt từ 0,02% trở lên. Thực hiện chính sách 

cấp thẻ bảo hiểm y tế miêñ phí cho người nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế 

cho người cận nghèo theo quy định, đảm bảo 100% người dân thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo có thẻ BHYT. Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học 

phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn ở các cấp học theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của 

nhà nước như: vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, y tế, giáo dục, nhà 

ở, nước sinh hoạt, vệ sinh,... Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, 

kịp thời hỗ trợ xây, sửa nhà cho các hộ có khó khăn về nhà ở theo quy định. 

Phối hợp, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho người 

dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu tìm việc làm.  

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

người lao động về giải quyết việc làm. Tiếp tục triển khai cơ chế hợp tác quản lý 

lao động qua biên giới giữa thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc với 

tỉnh Lạng Sơn; đẩy mạnh các chương trình kết nối, giới thiệu người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài, trong nước và tại địa phương. Triển khai các Chương 

trình cho vay vốn thực hiện dự án tạo và mở rộng việc làm cho người lao động. 

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp, công tác đào tạo nghề, từng 

bước làm thay đổi nhận thức và giúp người lao động xác định được học nghề 

vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của mình từ đó chủ động và tích cực tham gia 

học nghề để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình và tăng tỉ lệ lao động 

qua đào tạo hằng năm. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng xã phường 

lành mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm. Chỉ 

đạo đấu tranh với các tệ nạn ma tuý, mại dâm; tăng cường công tác kiểm tra của 

Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm. Quản lý chặt chẽ số người 

nghiện ma túy trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng, đảm bảo chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt 

buộc và triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone 

thay thế. Quản lý tốt đối tượng sau cai tại cộng đồng, tập trung vào các giải pháp 
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đảm bảo việc làm, thu nhập, tái hoà nhập cộng đồng bền vững cho các đối tượng 

sau cai, phòng chống tái nghiện.  

 4. Chương trình 4: Lĩnh vực quốc phòng - an ninh - tư pháp - đối ngoại 

- Quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng về chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhất là các nghị quyết, chỉ thị về quốc 

phòng quân sự địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự 

quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của cả hệ thống 

chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận 

quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng 

“thế trận lòng dân” vững chắc. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, 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, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện đạt 50% các công trình; 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. Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh. Thực hiện tốt 

chính sách hậu phương quân đội. 

- Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương, nghị quyết 

của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nắm chắc, 

đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, 

xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự, không để bị động, bất 

ngờ. Tăng cường công tác rà soát, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà 

nước; chủ động phòng ngừa, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt 

động xâm phạm an ninh quốc gia và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hoá” trong nội bộ; giải quyết tốt các vấn đề an ninh xã hội; hạn chế, loại bỏ những 

yếu tố tiềm ẩn, phát sinh gây mất ổn định, không để hình thành “điểm nóng” về 

an ninh trật tự. Triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo 

tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn. 

 Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; 

thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, kiềm chế sự gia tăng tội 

phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu kiềm chế, giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ 

điều tra khám phá tội phạm hình sự đạt từ 85% trở lên (trong đó án đặc biệt 

nghiêm trọng đạt trên 95%); 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 
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trong tình hình mới. Tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy. Phấn 

đấu tỷ lệ giảm tai nạn giao thông 5% trên cả 3 tiêu chí. Đổi mới mạnh mẽ phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo 

cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải, kịp thời giải quyết những 

mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; tập trung xử lý 

dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục nâng cao chất lượng 

điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo theo quy định. Tăng cường các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

- 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. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tập thể lãnh đạo UBND thành phố căn cứ vào quy chế làm việc, phân 

công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố để tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công phụ 

trách, trong đó chú trọng tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 

2021. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị tham mưu thực 

hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng. 

2. Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Trưởng các phòng, ban, đơn vị 

theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và thực tiễn của địa bàn, cơ quan, đơn vị 

mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ được 

giao phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, phân công công chức, viên chức tổ 

chức thực hiện. Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chương 

trình hành động số 02-CTr/TU và kế hoạch này trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.  

3. Chế độ báo cáo  

Định kỳ 6 tháng, hằng năm (chậm nhất vào ngày 12/6 và 12/12) các cơ 

quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, đề 

xuất xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá tình triển khai thực hiện Kế 

hoạch gửi UBND thành phố nằm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo thực hiện. 
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UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm 

túc Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ 

thành phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố 

Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(Có các Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo Kế hoạch)./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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