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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, 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 14/7/2021 thu 

được 9.970 triệu đồng đạt 32,2% dự toán tháng; lũy kế 255.837 triệu đồng đạt 

69,4% Dự toán tỉnh giao; đạt 64,0% Dự toán phấn đấu và đạt 113,3% so với cùng 

kỳ. Tổng chi ngân sách thực hiện đến ngày 15/7/2021 là 27.013 triệu đồng, lũy kế 

là 299.415 triệu đồng. 

Xử lý tiêu hủy theo quy định lợn mắc dịch tả lợn Châu của 09 hộ/4 xã (Tam 

Thanh, Chi Lăng, Mai Pha, Quảng Lạc) với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 48 

con, tổng trọng lượng 2.378kg. Triển khai công tác tiêm Vacxin phòng bệnh cho 

gia súc, gia cầm, vật nuôi. 

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. Tổ 

chức kiểm tra các công trình thủy lợi chuẩn bị nước phục vụ tưới vụ Xuân 2021. 

Thường xuyên kiểm tra, chủ động trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy 

rừng. Sẵn sàng thường trực và ứng phó công tác phòng, chống thiên tai năm 2021.   

Trong tháng, đa ̃kiểm tra 31 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu và 

vê ̣ sinh ATTP, trong đó có 31 vụ vi phạm, xử phạt VPHC 25 vu ̣ với số tiền 

127.050.000 đồng; tic̣h thu, tiêu hủy hàng hóa tri ̣giá 102.505.000 đồng, truy thu 

số lợi bất hợp pháp 61.000.000 đồng. Tổng số thu 290.555.000 đồng. 

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

2.1. Quản lý đô thị 

Hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và dự toán lập điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 (lần 2); phối hợp 

hoàn thiện các thủ tục để tiếp nhận kinh phí và lựa chọn đươn vị lập quy hoạch chung. 

Xây dựng 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. Tổ chức lấy ý kiến cộng 

đồng dân cư về phương án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc UBND thành phố sau khi 

điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố. 

Cấp 39 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 54 công trình xây dựng. Ban 

hành: 04 Quyết định XPVPHC trong hoạt động đầu tư xây dựng với tổng số tiền là 
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60.000.000 đồng; 01 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu 

quả; 01 thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công 

trình xây dựng vi phạm; 07 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 110.000.000 đồng. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 13/4/2021 của 

Ban Thường vụ 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. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 

đợt cao điểm phục vụ tuyển sinh THCS và THPT năm học 2020-2021 gắn với 

công tác phòng, chống Covid-19. Phối hợp xử lý vi phạm hành lang an toàn giao 

thông đường sắt từ Km152+915-Km152+930 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng 

Đăng. Tiếp tục thực hiện rà soát, thống kê lập danh sách cấp chứng nhận số nhà 

cho nhân dân trong các tuyến đường ngõ, trong tháng đã cấp được 425 chứng nhận 

số nhà. Tổ chức thực hiện kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, 

văn minh tiêu biểu của các phường. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng. 

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. Tiếp tục triển khai 

kế hoạch cắt tỉa cây xanh đô thị trước mùa mưa bão năm 2021 trên địa bàn thành 

phố với số lượng 100 cây xanh.  

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

42 hộ, tổng số tiền 177.983.000 đồng. Thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 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 71 công trình với tổng số tiền: 78.720.000 đồng. Thu giá dịch vụ 

vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố với tổng số tiền: 1.404.955.000 đồng 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến tháng 7/2021, luỹ kế giá trị giải ngân đạt 66.941 triệu đồng, tương 

ứng với 53,84% Kế hoạch vốn được giao. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Phê 

duyệt Báo cáo KT-KT 02 dự án. Công tác thực hiện đầu tư: Phê duyệt Hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án; Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà Thầu 01 dự án. Thẩm định Báo cáo KT-KT 

02 dự án; Hoàn thành Kế hoạch lựa chọn Nhà Thầu 01 dự án;Thẩm định kế hoạch 

lựa chọn Nhà Thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công 01 dự án. Tổ chức lựa chọn Nhà 

Thầu xây lắp 03 dự án. Khởi công xây dựng 01 công trình. Tập trung đôn đốc tiến 

độ thi công 15 công trình. Hoàn thành thi công 02 công trình. Kiểm tra công tác 

nghiệm thu 01 công trình. Hoàn thành thẩm tra Quyết toán 01 công trình. Thẩm tra 

Quyết toán 06 công trình. 

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

Hoàn thành công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; 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; Tiếp tục triển khai thực hiện xử lý các khu đất 
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công trên địa bàn; trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; 

Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và các dự án thu hồi đất Lua, RPH, 

RDD, danh mục công trình thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

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

Cấp 26 Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu/25 hộ gia đình, cá nhân/28 thửa 

với diện tích 0,69ha ; Cấp 2 Giấy chứng nhận do chuyển mục đích/ 2 hộ gia đình, 

cá nhân/2 thửa với diện tích 0,02ha. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

nông nghiệp sang đất ở tại đô thị 25 hồ sơ, thẩm định trả 07 hồ sơ không đủ điều 

kiện, đang giải quyết 60 hồ sơ. Ban hành 02 Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực 

đất đai với số tiền xử phạt 13.000.000 đồng và buộc nộp lại lợi tức bất hợp pháp 

113.970.000đồng; 01 Quyết định Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính trong đất đai tại xã Mai Pha; 01 Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực 

môi trường với số tiền 3.000.000đồng trên địa bàn phường Vĩnh Trại. 

Ban hành Quyết định thu hồi đất dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, 

thành phố Lạng Sơn (Đợt 11+12) đối với 11 hộ; 02 Quyết định thu hồi đất công 

trình xây dựng Hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án cầu 

Thác Mạ(cầu 17/10); 13 Quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án. Ban hành 

Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 12 hộ gia 

đình bị ảnh hưởng dự án Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý Thái Tổ (kéo 

dài); Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 16 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 

dự án Đầu tư xây dựng công trình tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 01 Quyết định cưỡng chế thực hiện Quyết 

định kiểm đếm bắt buộc đối với hộ ông Bùi Văn Tú để thực hiện dự án Đầu tư xây 

dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại. 

Thực hiện giám sát việc thu gom, xử lý và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn của Công ty TNHH Huy Hoàng đảm bảo chất lượng không để tồn đọng 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

Phê duyệt phương án BT, HT và TĐC cho 41 hộ gia đình và 01 tổ chức 

với tổng giá trị 12.766.637.600 đồng với 06 ô tái định cư/06 hộ gia đình. Thực hiện 

đo đạc, kiểm đếm thống kê khối lượng đất đai, công trình nhà cửa vật kiến trúc, 

cây cối hoa màu đối với 90 hộ gia đình bị ảnh hưởng 07 dự án, diện tích 17.098,6 

m2. Trong đó phải thực hiện cưỡng chế Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 12 

hộ. Đã bàn giao tổng diện tích 30.510 m2 của 33 hộ gia đình và 01 tổ chức để thực 

hiện 08 dự án. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 49 hộ gia đình và 02 tổ chức bị 

ảnh hưởng 12 dự án với số tiền 13.042.311.100 đồng. Chi trả tạm ứng cho 01 hộ 

bị ảnh hưởng 01 dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu với số 

tiền 28.000.000 đồng. 

4. Văn hoá - xã hội 

Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 theo  

kế hoạch. Phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác thi THPT năm 2021. Tiến 

hành thi công cải tạo, sửa chữa 13/14 trường thuộc Dự án được phê duyệt chủ 

trương đợt 2 năm 2020. 

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị của trung ương, tỉnh, 

thành phố được triển khai kịp thời. hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch 
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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 đạt khoảng 

68%. Tiếp tục taṃ dừng các hoaṭ đôṇg taị Phố đi bô ̣Kỳ Lừa đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện chế độ, chính sách của người có công và bảo trợ được chi trả đảm 

bảo đúng - đủ - kịp thời - đến tận tay đối tượng. Triển khai tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Theo dõi, quản 

lý, tăng, giảm thẻ BHYT các đối tượng chính sách kịp thời, hiện nay có 14.820 thẻ 

còn thời hạn sử dụng. Thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin kịp thời tình hình 

lao động, công dân trên địa bàn từ vùng dịch Covid-19 trở về; rà soát việc sử dụng 

lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. Tăng cường công 

tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý, trong tháng không 

có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Quan tâm các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tổng giá 

trị hoạt động cứu trợ nhân đạo đạt: 130.676.000đ. 

Từ  27/05/2021 đến ngày 14/7/2021, cơ sở cách ly tập trung đã tiếp nhận  (lũy 

kế) 321 trường hợp trong đó 147 trường hợp đã hoàn thành cách ly, 174 trường hợp 

đang thực hiện cách ly tập trung. Cụ thể: Cơ sở 1 (KS Hoa Sim): 111 trường hợp 

(04 người đang thực hiện cách ly, 107 người đã hoàn thành cách ly). Cơ sở 2 (KS 

Phú Quý): 210 trường hợp (170 người đang thực hiện cách ly, 40 người đã hoàn 

thành cách ly). 

Tính đến 16h00’ ngày 14/7/2021. Lũy tích trên địa bàn thành phố có: 121F1 

(119 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế, 02 F1 cách ly tại cơ sở y tế); 1452 F2 

(1445 trường hợp đã hoàn thành cách ly tế (99%), 07 F2 đang theo dõi và thực hiện 

cách ly tại nhà;); 856 F3 (849 F3 đã qua 21 ngày (99%), 07 F3 thực hiện Thông điệp 

5K của Bộ Y tế). 

 Đến ngày 14/7/2021, tiếp nhận 26 bệnh nhân (F0 phát hiện ngoài tỉnh) 

trong đó: 01 phường Tam Thanh trở về từ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã 

hoàn thành cách ly theo quy định; 24 trường hợp là bệnh nhân đã điều trị tại các 

bệnh viện thuộc tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện xuất viện về địa phương. Hiện tại 03 

trường hợp đang thực hiện cách ly tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, 19 đang 

thực hiện cách ly tại nhà và được quản lý theo dõi của y tế địa phương, 04 đã hoàn 

thành cách ly.  

Tính đến 16h00’ ngày 14/7/2021, trên địa bàn thành phố có 2 khách sạn thực 

hiện đón khách cách ly. Tổng số người cách ly: 11256 người (Hoàn thành cách ly 

11218, chưa hoàn thành cách ly 38). 

 5. Quốc phòng - an ninh  

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; tham gia Hội 

thi pháp luật về DQTV đạt giải Nhì toàn đoàn. Triển khai lực lượng đảm bảo 

ANTT giải tán 02 đợt công dân huyện Lộc Bình tập trung đông người tại UBND 

tỉnh Lạng Sơn. Kiểm tra phát hiện 06 trường hợp tụ tập tập luyện “pháp luân 

công” không đeo khẩu trang, thu giữ 112 quyển tài liệu đang tiến hành xử lý theo 

quy định. Tổ chức 16 tổ với 87 lượt CBCS tuần tra kiểm soát ban đêm phòng ngừa 

tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai 07 phương án bảo đảm 

ANTT-TTATGT các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội diễn ra trên địa 
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bàn như kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2021 và quá trình 

chấm thi đảm bảo an toàn.  

Trong tháng phạm pháp hình sự xảy ra 08 vụ, làm chết 01 người, bị thương 

04 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 5.700.000đ (tăng 01 vụ so với tháng 

trước). Tập trung đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, đã khởi tố 01 vụ 01 bị 

can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bắt 04 vụ 16 đối tượng 

đánh bạc; bắt 11 vụ 13 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 

1,006 gam Heroin, 67,167 gam Methamphetamine, 16,074 gam Ketamine, 69,202 

gam MDMA (trong đó có 457 viên nén) và các tang vật liên quan; đã khởi tố 11 

vụ 13 bị can.  

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

Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức, người lao 

động; rà soát danh sách bổ nhiệm lại và giải quyết chế độ nghỉ hưu để hưởng chế 

độ bảo hiểm xã hội; thông báo nghỉ hưu; ban hành Quyết định bổ nhiệm lần đầu 

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Lạc; Quyết định điều động 14 cán bộ 

quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo. Cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021. Đồng ý cho một số đơn vị ký 

hợp đồng lao động theo quy định. 

Số cuộc thanh tra đang thực hiện trong tháng: 06 cuộc/06 đơn vị. Hình thức: 

theo kế hoạch. Tiến hành thanh tra trực tiếp: 01 cuộc/01 đơn vị. Ban hành Quyết định 

thanh tra 04 cuộc/04 đơn vị. Tiếp công dân định kỳ được 17 lượt công dân (vào ngày 

16/6/2021 và ngày 01/7/2021). Nội dung công dân kiến nghị, phản ánh liên quan đến 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, tranh chấp đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất...Thụ lý khiếu nại, yêu cầu cung cấp hồ sơ để giải quyết 

khiếu nại 06 vụ;  Tổ chức đối thoại 02 vụ: Nguyễn Bích Hợp, Nguyễn Thị Biện. Tuy 

nhiên, hoãn 1 cuộc do công dân đề nghị (Nguyễn Thị Biện chồng là Lương Văn Hiệu). 

 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp theo kế hoạch; ban 

hành Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Thụ lý giải quyết 23 hồ sơ hộ 

tịch; Chứng thực 133 trường hợp chữ ký bản dịch; 04 trường hợp chữ ký cá nhân; 

342 trường hợp bản sao từ bản chính.  

II. THƯC̣ HIỆN QUY CHẾ LÀM VIÊC̣ 

Thực hiện các văn bản chỉ đaọ và Thông báo kết luâṇ của tỉnh, thành 

ủy và UBND thành phố (Có biểu chi tiết kèm theo Báo cáo) 

- Các đơn vị còn có nôị dung chưa tham mưu giải quyết: 12 nội dung 

+ Phòng Quản lý đô thị: 06 nội dung 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 05 nội dung 

+ Trung tâm PTQĐ: 01 nội dung 

- Các nội dung tham mưu chậm hạn: 04 nội dung 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 01 nội dung 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG  7/2021 

1. Lĩnh vực kinh tế 
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 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, 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.  

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

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 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. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát dịch bệnh động vật và xử lý dịch bệnh kịp thời. 

Tiếp tục duy trì theo dõi các bản tin cảnh báo, chủ động ứng phó với diễn 

biến thời tiết bất thường, dự báo nguy cơ thiên tai địa bàn để kịp thời triển khai 

công tác phòng và tìm kiếm cứu nạn. 

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 công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị 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 nhằm đảm bảo trật tự ATGT và mỹ quan đô thị; duy trì 

đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến đường, phố đạt tiêu chí văn minh đô thị. Tiếp 

tục tiến hành khảo sát, thống kê cấp chứng nhận và thực hiện gắn số nhà, đường 

ngõ trên địa bàn. 

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. Triển khai kế hoạch cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường chính và 

khuôn viên các trường học trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn trước mùa mưa 

bão năm 2021. 

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 tư vấn khảo sát, thiết kế 01 dự án; Hoàn 

thành trình phê duyệt dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế bản vẽ thi công 04 dự án; phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu  01 dự 
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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; thẩm tra, quyết 

toán 02 công trình. 

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

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

Tiếp tục triển khai thi công đối với 16 công trình. Công tác lập hồ sơ hoàn 

thành công trình, thẩm tra quyết toán 06 công trình. 

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 kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý 

và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn của Công ty TNHH Huy Hoàng đảm 

bảo chất lượng không để tồn đọng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

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 tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 

mới; kiểm tra, rà soát chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 cho năm học 2021-2022.  
Tiếp tục 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. 

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

thời, đầy đủ. Tổ chức chu đáo chương trình thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 74 

năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, BHXH đối với một 

số cơ sở sản xuất kinh doanh,  Doanh nghiệp  trên  địa bàn. Tăng cường công tác 

tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt các chính sách an 

sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, từ thiện, nhân đạo, Dân số -KHHGĐ. 
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Tiếp tục theo dõi, giám  sát sức khỏe các chuyên gia người nước ngoài cách 

ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thực hiện nghiêm 

việc giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe các công dân trở về từ vùng có dịch.  

5. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp 

Tiếp tục kiêṇ toàn đôị ngũ lãnh đaọ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn 

vị theo kế hoạch. 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.̣  

Ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc 

trong quản lý điều hành ngân sách, các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia theo kế hoạch. Công bố Quyết định thanh tra; tiến hành thanh tra đối với 

Đội Quản lý trật tự đô thị; Trường mầm non Hoàng Văn Thụ; Trường tiểu học Kim 

Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại đảm bảo đúng thời gian quy định. 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.  

Triển khai kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, UBND các phường, xã triển khai Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Thực hiện công tác chứng 

thực, hộ tịch theo kế hoạch. 

6. Liñh vưc̣ Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Ban hành 

các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự (diễn tập cháy 

rừng) thành phố; chỉ đạo diễn tập phòng thủ xã Mai Pha và phường Tam Thanh 

theo kế hoạch.  

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung đấu tranh với 

tội phạm và tệ nạn xã hội; đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; triệt xóa 

các điểm bán lẻ trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực 

quản lý kinh tế và môi trường./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các phòng ban, đơn vị, Đảng, đoàn thể TP; 

- ĐB HĐND thành phố khoá XXI; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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