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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐAṬ ĐƯƠC̣ 

1. Kinh tế 

Hoạt động thương mại và cung ứng hàng hóa diễn ra trên thị trường tiếp tục 

được duy trì ổn định, nguồn cung hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của 

nhân dân. Các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong tháng vẫn được duy trì, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp phân phối hoạt động, bảo đảm cung ứng thường xuyên, liên 

tục hàng hoá thiết yếu cho người dân trong đợt phòng, chống dịch Covid-19, không 

xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa. 

Công tác thu NSNN thành phố trong tháng, tính đến hết ngày 18/6/2021 thu 

được 17.941 triệu đồng đạt 64,1% dự toán tháng; lũy kế 224.820 triệu đồng đạt 

61,0% Dự toán tỉnh giao; đạt 56,2% Dự toán phấn đấu và đạt 117,9% so với cùng 

kỳ. Tổng chi ngân sách thực hiện đến ngày 15/6/2021 là 31.974 triệu đồng, lũy kế là 

267.403 triệu đồng.  

Trong tháng, đã kiểm tra 25 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu và vê ̣

sinh ATTP, trong đó có 25 vụ vi phạm, xử phạt VPHC 25 vu ̣với số tiền 86.450.000 

đồng; tic̣h thu, tiêu hủy hàng hóa tri ̣ giá 80.660.000 đồng, truy thu số lợi bất hợp 

pháp 38.500.000 đồng. Tổng số thu 205.610.000 đồng. 

2. Quản lý đô thị và đầu tư xây dưṇg cơ bản 

2.1. Quản lý đô thị 

 Làm việc với đơn vị nhà tài trợ về kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Trình Sở Xây dựng 

thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, tỷ lệ 1/500 

(điểm trường mầm non 17/10); trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 thành lập Ban Chỉ 

đạo mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn và phân công nhiệm vụ thành 

viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính thành phố; kế 

hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính thành phố và thành 

lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn. 

Trong tháng đã cấp 70 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 77 công trình xây 

dựng, trong đó: 57 công trình có Giấy phép xây dựng; 20 công trình miễn Giấy phép 

xây dựng; xử lý 05 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng. Ban hành 
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05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng với tổng 

số tiền là 75.000.000 đồng; 04 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả; 02 trường hợp đã nộp tiền theo quyết định XPVPHC do Chủ tịch 

UBND thành phố ban hành tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn với tổng số tiền là 

30.000.000 đồng. 

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt cao điểm phục vụ 

tuyển sinh THCS và THPT năm học 2020-2021 gắn với công tác phòng, chống 

Covid-19. Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt từ 

Km152+915-Km152+930 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Cắm mới 61 biển 

tên đường, phố mới được đặt tên, các tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị 

tiêu biểu được công nhận trong năm 2020; tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ bộ công tác 

triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu năm 2021. 

 Lắp đặt bổ sung cáp điện ngầm công viên Chi Lăng. Phối hợp với đơn vị tư 

vấn đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn lập phương án 

thay thế bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng thông minh IOT. Thực hiện cắt tỉa cây 

xanh đô thị trước mùa mưa bão năm 2021 trên 10 tuyến đường với số lượng 51 cây. 

Đôn đốc đơn vị được giao quản lý thực hiện tốt công tác vớt bèo, rác thải đảm bảo vệ 

sinh môi trường tại hồ Phú Lộc IV và công viên hồ Phai Loạn. 

Tổ chức thu tiền thuê nhà chung cư và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với 

148 hộ, tổng số tiền 458.405.000 đồng. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa 

bàn thành phố, công trình xây dựng được cấp phép tại “Bộ phận một cửa thành phố” 

và các công trình xây dựng Nhà nước, doanh nghiệp, công trình xây dựng thuộc khu 

vực miễn giấy phép xây dựng 77 công trình với tổng số tiền: 85.280.000 đồng. Thu 

giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố với tổng số tiền: 1.995 triệu 

đồng. 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến tháng 6/2021, luỹ kế giá trị giải ngân đạt 60.095 triệu đồng, tương 

ứng với 51,29% Kế hoạch vốn được giao. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 04 dự 

án, trong đó: Trình thông qua phương án, nhiệm vụ thiết kế 01 dự án, thẩm định báo 

cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD 03 dự án. Công tác thực hiện đầu tư:Thẩm định hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

02 dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung 01 dự án, Khởi công xây dựng 

01 công trình. Tập trung đôn đốc tiến độ thi công 16 công trình; kiểm tra công tác 

nghiệm thu 03 công trình; Quyết toán và thẩm tra quyết toán 05 công trình. 

3. Tài nguyên và Môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng 

Thực hiện thu hồi, giao đất, thông báo công khai sử dụng đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt; 

Thực hiện dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử đất 8 phường xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; trình UBND 

tỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để thực hiện các dự án, 
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công trình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; chỉ đạo rà soát đăng ký nhu cầu sử dụng 

đất để thực hiện các công trình, dự án phục vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

thành phố Lạng Sơn. Trình thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

thành phố Lạng Sơn. 

Cấp 31 Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu/29 hộ gia đình, cá nhân/31 thửa với 

diện tích 5.914,3m2 ; Cấp 6 Giấy chứng nhận/ 5 hộ gia đình, cá nhân/6 thửa với diện 

tích 736 m2 . Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở 

tại đô thị 16 hồ sơ, thẩm định trả 03 hồ sơ cho người sử dụng, đang giải quyết 49 hồ 

sơ. Ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên 

địa bàn phường Vĩnh Trại, Chi Lăng với số tiền 18 triệu đồng và thu lợi tức bất hợp 

pháp 47.023.000 đồng; 01 Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong 

lĩnh vực đất đai đối 01 hộ gia đình; 

Ban hành 03 Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình hạ tầng khu dân cư 

khối 9, phường Vĩnh Trại (Khu Ao cạn –Bãi Than) cho 02 hộ gia đình và 01 tổ chức 

với tổng diện tích sử dụng đất dự kiến là 3.326,4 m2; 01 Quyết định phê duyệt 

phương án hỗ trợ tái định cư đối với 02 hộ gia đình do bị ảnh hưởng dự án: Khu đô 

thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; 02 Quyết định phê duyệt phương án hỗ 

trợ 08 hộ gia đình bị ảnh hưởng bở dự án: Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông. 

Ban hành 01 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông Hoàng Văn Vụ do bị ảnh 

hưởng dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; 01 Quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 49 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án: 

Đường dây 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn (phần hành lang tuyến điện đợt 1). 

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021; Phối hợp 

với Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng đăng - Lạng Sơn dọn dẹp vệ sinh, thu 

gom rác thải tại bãi tạm dừng đỗ xe xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực Nà Tâm, xã 

Hoàng Đồng. 

Họp triển khai phổ biến cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ 

dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn 

Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đã bàn giao tổng diện tích 7.598 

m2 của 18 hộ gia đình để thực hiện 03 dự án (Khu đô thị mới Bến Bắc: 12 hộ, diện 

tích 5.613 m2; Khu đô thị Phú Lộc I: 01 hộ, diện tích 118 m2; Xây dựng trụ sở Công 

an tỉnh: 05 hộ, diện tích 1.867 m2). Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 28 hộ bị ảnh 

hưởng 07 dự án: Hạ tầng kỹ thuật khối 8, phường Đông Kinh; Khu TĐC và DC Nam 

Nguyễn Đình Chiểu; Xây dựng trụ sở Công an tỉnh; Kè suối Lao Ly; Tiểu khu tái 

định cư khối 9, phường Vĩnh Trại;  Khu đô thị mới Bến Bắc; Cải tạo ao Hang Hủi, 

phường Tam Thanh với số tiền 2.192.822.000 đồng. Chi trả tạm ứng cho 13 hộ bị 

ảnh hưởng 02 dự án: Khu đô thị mới Bến Bắc; Khu A - tái định cư I Mai Pha với số 

tiền 4.079.336.700 đồng. 
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4. Văn hoá - xã hội; phòng chống dịch bệnh covid-19 

Hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp cho 1391 học sinh lớp 9, 1699 học sinh lớp 5 

hoàn thành chương trình tiểu học. Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp 

tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong hè. Hoàn thiện hồ sơ 

phương án bổ sung, tu bổ cơ sở vật chất các nhà trường đảm bảo tính cấp thiết chuẩn 

bị năm học 2021 - 2022. 

Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai quét mã 

QR truy vết và khai báo y tế Covid-19; tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng 

Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông minh. Tổ chức kiểm tra 18 cơ sở dịch vụ trò 

chơi điện tử, karaoke, 10 cơ sở lưu trú và 11 di tích về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra 

đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021). 

Thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội kịp 

thời, đầy đủ. Thống kê, rà soát và theo dõi người lao động ngoài tỉnh đang làm việc 

trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện rà soát danh sách người lao động làm việc tại các khu 

công nghiệp tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hải Dương, 

đến 22/6/2021 số lượng lao động trên địa bàn thành phố rà soát được là 788, trong đó 

không có mặt tại thành phố là 719, số có mặt tại thành phố là: 69người (38 Bắc 

Giang, 28 Bắc Ninh, 03 Thái Nguyên). Hiện tại có 08 trường hợp đang thực hiện 

cách ly tập trung, 01 trường hợp cách ly tại nhà, 60 trường hợp đã qua 21 ngày. 

Tính đến 16h00’ ngày 21/6/2021. Lũy tích trên địa bàn thành phố có: 119F1 

(115 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế (96,6%), 04 F1 đang thực hiện cách ly y 

tế tập trung, trong đó: 01 F1 tại cơ sở cách ly tập trung, 03 F1 tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh); 1438 F2 (1394 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế (96,9%), 44 F2 đang theo 

dõi và thực hiện cách ly tại nhà); 849 F3 (839 đã qua 21 ngày, 10 tự theo dõi tại nhà, 

thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế). 

Ngày 21/6/2021, tổng số công dân từ vùng dịch trở về địa bàn thành phố 42 

(thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung: 40; thực hiện cách ly tại nhà: 

02). Tiếp nhận 04 F0 điều trị ngoại tỉnh đủ điều kiện xuất viện về địa phương (01 F0 

thuộc phường TamThanh trở về từ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã hoàn thành 

cách ly theo quy định; 02 F0 xã Quảng Lạc và 01 thuộc xã Hoàng Đồng là công 

nhân đang thực hiện cách ly tại nhà và được quản lý theo dõi của y tế) 

Tính đến 16h00’ ngày 21/6/2021, trên địa bàn thành phố có 2 khách sạn thực 

hiện đón khách cách ly. Tổng số người cách ly: 11215 người (Hoàn thành cách ly 

11175, chưa hoàn thành cách ly 40). 

Làm tốt công tác BHXH, BHYT, giải quyết đầy đủ kịp thời, đúng quy định 

trong việc thanh toán các chế độ. Tiếp tục thực hiện cho vay các chương trình tín 

dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng 

tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, không xảy ra các hiện tượng 

mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. Trong tháng không có ngộ 
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độc thực phẩm xảy ra. Tổng giá trị hoạt động cứu trợ nhân đạo đạt: 165.792.000đ 

5. Công tác an ninh, quốc phòng 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; tổ chức thành 

công Hội thi pháp luật về DQTV; sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai 

đoạn 2016-2021. 

 Tình hình ANCT, Trật tự ATXH được đảm bảo. Trong tháng phạm pháp hình 

sự xảy ra 03 vụ, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 23.572.000đ (giảm  02 vụ so với tháng 

trước). Đã điều tra làm rõ khởi tố 03 vụ án, 03 bị can, thu hồi tài sản trị giá 

23.572.000đ. Tổ chức 233 ca với 1.085 lượt CBCS tuần tra kiểm soát phát hiện lập 

biên bản 511 TH vi phạm Luật GTĐB (ô tô 206, mô tô 305). Xử phạt tại chỗ 160 TH 

= 31.575.000đ; tạm giữ phương tiện 165 TH; tạm giữ giấy tờ 186 TH. Ra quyết định 

xử phạt VPHC 503 TH = 573.215.000đ; tước giấy phép lái xe 49 TH.  

6. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp 

Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức. Ban hành các 

quyết định nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn; bổ nhiệm chức vụ Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lạng Sơn; điều động bố trí công tác đối với 

viên chức; biệt phái đối với viên chức năm 2021; bổ nhiệm, xếp lương đối với chức 

danh nghề nghiệp viên chức... Hoàn thành các nhiệm vụ công tác bầu cử Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng trình tự và thời 

gian quy định.  

Tiến hành thanh tra trực tiếp 02 cuộc/02 đơn vị. Tổ chức tiếp công dân theo 

định kỳ được 30 lượt công dân (vào ngày 16/4/2021 và ngày 04/5/2021). Phân công 

Lãnh đạo Ban Tiếp công dân và cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên được 12 

lượt. Tổng số đơn quản lý trong kỳ 33 đơn trong đó đơn thuộc thẩm quyền 31 đơn 

(28 đề nghị; 03 khiếu nại); Đơn không thuộc thẩm quyền: 02 đơn (đề nghị) đã thực 

hiện hướng dẫn, chuyển đơn theo quy định.  

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp theo kế hoạch. Tổ chức 

tập huấn về công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Thụ lý giải quyết 50 hồ 

sơ xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc; Chứng thực 135 trường hợp 

chữ ký bản dịch; 08 trường hợp chữ ký cá nhân; 305 trường hợp bản sao từ bản 

chính.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG  6/2021 

1. Lĩnh vực kinh tế 

Tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục 

vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực cách ly nhằm ứng phó 

với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch triển 

khai đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. 

 Tiếp tục triển khai quyết liệt các đề án chống thất thu ngân sách, tăng cường rà 

soát các nguồn lực có khả năng thu, đặc biệt là thuế XDCB không qua cấp phép, 
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chuẩn bị nguồn lực để triển khai đề án chống thất thu vận tải. Tập trung chỉ đạo thực 

hiện tốt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định.  

2. Lĩnh vực quản lý đô thi ̣, đầu tư xây dựng cơ bản 

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 

Phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng quy hoạch tỉnh 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với 

các đơn vị liên quan lập Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố và 

thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn; đề án công nhận thành phố Lạng 

Sơn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II. Phối hợp với nhà tài trợ tiếp tục triển khai lập 

quy hoạch phân khu đô thị khu vực Nà Chuông - Bình Cằm, tỷ lệ 1/2.000. Phối hợp 

với các chủ đầu tư hoàn thiện đồ án quy hoạch khu đô thị, khu du lịch sinh thái hồ 

Lẩu Xá. 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị chức năng, UBND các phường, xã tăng cường 

công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm, đặc biệt là các khu vực được miễn giấy phép xây dựng, khu vực 

có dự án đã công bố quy hoạch. 

Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị và UBND các phường, xã thực hiện tốt 

Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 13/4/2021 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giai đoạn 

2021-2025 và những năm tiếp theo và các kế hoạch giải tỏa, xử lý các trường hợp vi 

phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.  

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; 

thực hiện dự án lắp đặt điện chiếu sáng đường tỉnh 234 khu vực trung tâm xã Quảng 

Lạc.  

Tiếp tục thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường công trình xây dựng được cấp 

phép tại bộ phận một cửa và các công trình xây dựng nhà nước, doanh nghiệp, công 

trình xây dựng thuộc khu vực miễn giấy phép xây dựng. 

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Công tác chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành phê duyệt dự án, lựa chọn tư vấn thiết 

kế bản vẽ thi công 02 dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hoàn thành 

công tác lựa chọn nhà thầu 01 dự án; thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung 01 

dự án; thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD 03 dự án; kiểm tra công tác 

nghiệm thu 02 dự án.  

Công tác lựa chọn Nhà thầu, khởi công công trình: Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

01 dự án; Khởi công xây dựng 02 công trình. 

Tiếp tục triển khai thi công đối với 18 công trình. Công tác lập hồ sơ hoàn 

thành công trình; hoàn thành thẩm tra quyết toán 06 công trình: Cải tạo, chỉnh trang 
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vỉa hè đường Hùng Vương; Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; 

Đường Bông Lau; Chỉnh trang cảnh quan Thành Nhà Mạc; Cải tạo, chỉnh trang vỉa 

hè các đường Lê Lai (đoạn từ đường Trần Đăng Ninh đến đường Minh Khai), đường 

Trần Quốc Toản (đoạn từ đường Trần Đăng Ninh đến đường Lương Văn Tri); Cải 

tạo, chỉnh trang vỉa hè các đường Lương Văn  Tri (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến 

đường Bắc Sơn), đường phố Kỳ Lừa (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Bắc Sơn). 

3. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Giải phóng mặt bằng 

Tập trung giải quyết cơ bản các dự án còn vướng mắc, công tác thu hồi đất; 

thẩm định phương án BT, HT và TĐC, giao đất tái định cư, rà soát hồ sơ cưỡng chế 

thu hồi đất các dự án trên địa bàn; Chỉ đạo công tác rà soát đất công, bán đấu giá 

quyền sử dụng đất một số khu đất, tài sản trên đất theo thẩm quyền đối với các khu 

đất đủ điều kiện. Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa 

chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 08 phường, xã 

trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch.  

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn: Khu 

đô thị Phú Lộc I, II và đường 37m; Dự án Khu Tái định cư và Dân cư Nam Nguyễn 

Đình Chiểu; Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường 

Vĩnh Trại; Dự án Xây dựng trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn; Dự án Khu đô thị mới 

Bến Bắc; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I và điều chỉnh mở rộng Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I; Dự án Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Dự án 

Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, đợt 4), phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn; Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân 

bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Địa phận xã Mai Pha); Dự án 

Khuôn viên cây xanh phía nam cầu Kỳ Cùng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn; Dự án Cải tạo, nâng cấp ao Hang Hủi, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn; Dự án Kè suối Lao Ly… 

4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về tình hình phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Phối hợp tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

trên địa bàn. Hoàn thành Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022. 

Tiếp tục taṃ dừng các hoaṭ đôṇg taị Phố đi bô;̣ Tăng cường hướng dẫn tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai quét mã QR truy vết và khai 

báo y tế Covid-19, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi trên điện thoại thông 

minh theo đúng quy định.  

Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Rà soát, nắm chắc tình hình đời 

sống của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để chủ động trợ cấp, 

cứu trợ kịp thời. Quản lý, rà soát đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn để hoàn chỉnh 

hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, từ thiện, 

nhân đạo, Dân số - KHHGĐ.  
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5. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp 

Tiếp tục triển khai kiêṇ toàn đôị ngũ lãnh đaọ, công chức, viên chức; thực hiện 

đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động các cơ quan, đơn vi.̣ Thực hiện quy trình nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất; 

hướng dẫn các phường, xã trong thực hiện quy trình kiện toàn tại kỳ họp thứ Nhất 

theo luật định.  

Chỉ đạo Đoàn thanh tra hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, Ban hành Kết 

luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nghĩa trang, các khu chôn cất trên 

địa bàn thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Xử lý 100% đơn tiếp nhận trong thời 

hạn, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

Triển khai kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt nguyên 

tắc “một cửa” trong lĩnh vực chứng thực và hộ tịch, kiểm tra xác minh hồ sơ chặt 

chẽ, trả kết quả đúng thời hạn luật định. Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 6 

tháng đầu năm 2021.  

6. Liñh vưc̣ Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Duy trì 

tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm cách ly tập trung và khách sạn trên địa 

bàn. Tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, 

trọng tâm là Kế hoạch phòng chống đua xe, xử lý phạt nguội./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các phòng, ban đơn vị thành phố; 

- Đại biểu HĐND TP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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