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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, với sự lãnh đạo của Thành uỷ, HĐND thành 

phố, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng 

chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu 

quả chủ đề năm 2021 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh 

thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - Phục vụ 

người dân và doanh nghiệp". 

Tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề án cụ thể để triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách đúng 

quy định. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thu ngân sách, quản 

lý thị trường, bình ổn giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tổ 

chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân trên địa bàn. Chỉ đạo tập trung 

huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng để tích cực, chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn 

quản lý và triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo quyết liệt 

công tác giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

các nguồn vốn đầu tư công.  

Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thành ủy và Chủ tịch 

UBND Thành phố với nhân dân. Chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố; Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng 

dự thảo báo cáo phương án Quy hoạch vùng thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 
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- 2030, tầm nhìn đến 2050. Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và ban hành 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn. 

Tham mưu xây dựng Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 

2030, định hướng đến năm 2050, quyết định Ban Chỉ đạo, Kế hoạch của UBND 

tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Kiểm tra tình hình triển khai, 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với các phường, xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều 

kiện phục vụ tổ chức kỳ họp thứ nhất, thứ hai HĐND thành phố khoá XXI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo an ninh trật tự cho 

Đoàn công tác của Chủ tịch nước đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách 

trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. 

2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021, UBND thành 

phố đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Thành ủy. Thành lập Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Bí thư Thành 

ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 thành phố Lạng Sơn do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Chỉ 

huy trưởng. Tuyên truyền vận động người dân thành phố Lạng Sơn hiện đang ở 

các địa phương khác có dịch bệnh bùng phát, đang thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg không trở về thành phố, tiếp tục ở lại theo tinh thần “ai 

ở đâu thì ở đấy” để tránh lây lan dịch bệnh. 

Củng cố, nâng cao hoạt động của Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng 

đồng, thực hiện rà soát, thống kê, quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe trường 

hợp đi từ vùng dịch trở về, truy vết phân loại đối tượng có liên quan để thực 

hiện cách ly. Tiếp nhận 172 người lao động từ vùng dịch của Bắc Giang trở về 

địa phương theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh 

và tổ chức cách ly cho các đối tượng đảm bảo theo quy định.  

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn, xử lý, tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống 

dịch. Công tác tuyên truyền phòng chống COVID-19 được thực hiện bằng nhiều 

hình thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về phòng chống dịch 

bệnh. Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hoá chất phục 

vụ cho khám bệnh, chữa bệnh, phòng, phòng chống dịch COVID-19.   

Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng để sớm phát hiện ca 

dương tính, khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để lây lan ra cộng đồng1. 

Triển khai kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành 

                                           
1 Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR (mẫu đơn+ gộp): Các trường hợp F1, từ vùng dịch trở về: 19.998 mẫu, 19.984 mẫu âm tính, 

14 mẫu dương tính. Sàng lọc 20% dân số: 3.718 / 3.718 mẫu âm tính. Lấy mẫu dịch vụ: 5.949/5.949 mẫu âm tính. 

Lấy mẫu Xét nghiệm test nhanh COVID-19: Ngân sách nhà nước: 3.247/3.274 mẫu âm tính. Dịch vụ tại TTYT TP: 747/747 

mẫu âm tính. Dịch vụ tại Chốt Nà Tâm: 442/444 mẫu âm tính (Chốt đã giải thể theo Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 

23/9/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn). 
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phố Lạng Sơn, đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 74.129 liều đạt tỷ 

lệ 97,1% trong đó 68.448 người được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 97,1% và 58.453 

người được tiêm đủ 2 mũi, đạt tỷ lệ 77,2%, vượt kế hoạch đề ra. Lũy kế đến nay 

đã tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi: 10.335 liều. 

Ngày 30/11/2021 thành phố ghi nhận 10 trường hợp là F0, 716 F1, 4338 

F22, ngay sau khi xuất hiện các ca F0 trên địa bàn, BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 thành phố đã chỉ đạo BCĐ các phường, xã và các cơ quan liên quan 

triển khai ngay các giải pháp thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly. Đồng 

thời tuyên truyền, vận động nhân dân không được chủ quan, lo là trong công tác 

phòng, chống dịch và triển khai đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ. 

Chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ 

các lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn thành phố và những người từ địa 

phương khác đến địa bàn triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (PC-

Covid-19) với mục tiêu 100% số máy điện thoại thông minh (smartphone) được 

cài đặt, trong đó trên địa bàn thành phố có 82.303 máy điện thoại thông minh đã 

cài đặt Blezone đạt tỷ lệ 68.443%. Tỷ lệ người cài đặt Bluezone (PC-Covid-

19)/số dân đạt 53,84%. Phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn tạo được 2033 mã 

QR tại các cơ sơ kinh doanh dịch vụ, các hãng taxi, cơ sở lưu trú và các di tích, 

các chợ… trên địa bàn và yêu cầu chủ cơ sở hướng dẫn khách khi đến mua hàng 

cài đặt Bluezone (PC-Covid-19) quét mã QR Code khai báo y tế. Kết quả trên 

địa bàn đã triển khai được 66.686 tờ khai y tế. Đạt tỷ lệ 63,74%.            

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do địa dịch Covid-19. Đã thực hiện hỗ 

trợ đối với 42 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng với tổng số kinh phí 126 triệu đồng, 

hỗ trợ 131 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương với số kinh phí hỗ trợ là 349,845 triệu đồng, hỗ trợ 20 người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số kinh phí 30 triệu đồng. 

Vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia vào công tác phòng 

chống dịch, kết quả tổng giá trị hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-

19 đạt trên 1,7 tỷ đồng. 

II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU 

1. Về kinh tế 

Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng một số ngành kinh tế chủ yếu 

đạt 11,78% (mục tiêu 10-11%); trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng 4,15%, công 

nghiệp - xây dựng tăng 15,62%, dịch vụ tăng 7,92%. Cơ cấu một số ngành kinh 

                                           
2 10 F0 thực hiện cách ly tại cơ sở y tế. 716 F1 trong đó: 341 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế, 375 F1 đang thực hiện 

cách ly theo quy định. 4338 F2 trong đó: 3044 trường hợp đã hoàn thành cách ly tế, 1294 F2 đang theo dõi và thực hiện cách 

ly tại nhà. Trong đó: Liên quan đến F0 Phòng khám số 2 Nguyễn Du có 673TH; Liên quan đến F0 Cao Lộc có 559TH; Liên 

quan đến F0 Hà Nội có 436TH; Liên quan đến F0 Tràng Định có 41TH; Liên quan đến F0 Hội Hoan Văn Lãng có 73TH; 

Liên quan đến F0 Lái xe đường dài có 50TH. Tất cả các khu vực có F0 đã được phun khử khuẩn và tạm dừng hoạt động theo 

quy định. 
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tế chủ yếu như sau: Nông, lâm nghiệp chiếm 1,70%, công nghiệp - xây dựng 

chiếm 50,02%, dịch vụ chiếm 48,28%. Hàng xuất khẩu địa phương đạt 12,42 

triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 100% kế hoạch. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng. 

a) Hoạt động thương mại - du lịch - dịch vụ  

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động thương mại, 

cung ứng, lưu thông hàng hóa vẫn diễn ra ổn định, các nguồn cung hàng hóa cơ 

bản đáp ứng yêu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên sức mua 

hàng hóa, các hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách, dịch vụ ăn uống, lưu 

trú, du lịch có chiều hướng giảm. Các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 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. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng cấm, hàng giả3. 

Du lịch là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, 

lượng khách du lịch đến địa bàn thành phố ước đạt 735.200 lượt, đạt 31,2% kế 

hoạch, giảm 34,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 331 tỷ đồng, đạt 45% 

kế hoạch, giảm 7,3% so với năm 2020. 

UBND thành phố đã có nhiều giảm pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn. Đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 

08/02/2021 phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố 

giai đoạn 2020 - 2030 và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhằm 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ban hành kế hoạch hoạt động 

của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn năm 2021, Đề án phát 

triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030. 

Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá các di tích, danh thắng, các điểm du lịch; 

tổ chức các hoạt động thu hút du khách đến tham dự các hoạt động Lễ hội hoa 

đào, đường hoa xuân Xứ Lạng, trải nghiệm tại các vườn đào trong dịp trước và 

sau Tết nguyên đán. Đã tạm dừng hoạt động các hoạt động của tuyến phố đi bộ 

Kỳ Lừa và do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Triển khai đầu tư các dự án: tu bổ 

di tích đền Cửa Nam, đền Tả Phủ, Chùa Tiên và di chỉ Mai Pha.    

b) Nông lâm nghiệp 

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân. Vận động 

nông dân trồng, chăm sóc cây trồng, rau màu các loại; làm tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh và phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi. Tổng diện tích 

gieo trồng cây hàng năm ước đạt 1.867 ha, bằng 104% so với kế hoạch và bằng 

so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 5.724 tấn, 

đạt 104% so với kế hoạch và đạt 95% so với năm trước. Thường xuyên tăng 

cường công tác kiểm dịch động vật vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ 

sinh thú y động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn, tổ chức triển khai 

                                           
3 Đã tổ chức kiểm tra, bắt và xử lý 99 vụ hàng hóa nhập lậu, phạt hành chính 507 triệu đồng, buộc nộp số hàng 

bất hợp pháp 435trđ, trị giá hàng vi phạm 1.610trđ. 
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tiêm vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm4, tình hình tái đàn lợn trên địa bàn 

thành phố vẫn đang ở mức thấp với tổng số lợn là 3.375 con đạt 67,5% so với kế 

hoạch. Tổ chức trồng cây được 38,37ha đạt 127,9% kế hoạch. Tổ chức ra quân 

làm thủy lợi, vệ sinh môi trường5. Tích cực triển khai các phương án phòng 

chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. 

c) Xây dựng nông thôn mới  

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục được tập trung 

quan tâm lãnh đạo, chi đạo triển khai thực hiện. Ban hành Kế hoạch số 49/KH-

BCĐ ngày 19/2/2021 về kế hoạch công tác Ban Chỉ đạo các chương trình Mục 

tiêu quốc gia thành phố Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 

02/3/2020 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2021, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể từng phòng, ban, 

ngành, đoàn thể thành phố thực hiện tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ. Chỉ đạo, 

hướng dẫn 3/3 xã xây dựng kế hoạch 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 thực hiện trồng 26,7ha cây đào tại xã Hoàng Đồng và xã Quảng Lạc. 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện xã Quảng Lạc đạt 12/14 tiêu chí nâng cao, xã 

Hoàng Đồng đạt 02 tiêu chí, xã Mai Pha đạt 01 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. 

Chỉ đạo các xã chủ động khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án nông thôn mới kịp 

thời thực hiện đầu tư khi được giao nguồn vốn CTMTQG. Ban hành các Quyết 

định phê duyệt bổ sung phương án xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu6 năm 2021, đôn đốc UBND các phường xã căn cứ quyết định tổ chức thực 

hiện đảm bảo theo kế hoạch. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của 

HĐND tỉnh 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, tiếp tục triển khai dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu 

thụ sản phẩm tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha. Triển khai thực hiện tốt Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hiện nay đã xây dựng 03 sản phẩm gồm Hạt 

dẻ An Sơn của HTX nông nghiệp An Sơn, xã Quảng Lạc và Bánh ngải, bánh dày 

truyền thống của HTX bánh truyền thống Mai Pha đạt 03 sao OCOP, vượt kế 

hoạch đề ra.  

d) Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (có báo cáo chuyên 

đề) 

UBND thành phố đã Ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2021 

về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2021. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 

thu ngân sách nhà nước năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án 

chống thất thu thuế đã được triển khai từ năm 2019 trở về trước và triển khai Đề 

án chống thất thu đối với phương tiện vận tải và xe máy chuyên dùng. Tăng 

                                           
4 Kết quả tiêm phòng được 3.618 lượt con gia súc, 63.326 lượt  con  gia cầm, 4.021 lượt chó, mèo (trong đó tiêm dại được 

3.556 con). Tổ chức triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 trên 8/8 phường, xã. Kết quả phun được 73 

thôn khối, số điểm phun 1.843 điểm; diện tích phun 341.905m2, tổng số thuốc sử dụng 182 lít thuốc. Phối hợp với Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh xử lý 02 ca bệnh Dại chó theo quy định, xử lý tiêu hủy 130 con lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn châu 

phi với tổng khối lượng tiêu hủy 6.148kg; 02 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục với khối lượng 600kg. 
5 Kết quả ra quân làm thủy lợi với 2.956 người tham gia, phát dọn 24,31m mương, nạo vét 84,3 m3 bùn đất. 
6 Thôn Bình Cằm, Mai Thành, Co Măn xã Mai Pha; cụm dân cư số 1, thôn Hoàng Thượng; cụm dân cư số 3, thôn Hoàng 

Tân; cụm dân cư số 5, thôn Hoàng Tân;  cụm dân cư số 8, thôn Hoàng Tân- xã Hoàng Đồng 
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cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng kết hợp với thu thuế. Tổng thu 

ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2021 đạt 410.472 triệu đồng, bằng 111,4% 

dự toán tỉnh giao, bằng 102,6% dự toán thành phố và bằng 104,3% so với cùng kỳ; 

Ước thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 440.000 triệu đồng, bằng 119,4% dự 

toán tỉnh giao, bằng 110% so với dự toán thành phố phấn đấu và bằng 96% kết 

quả thu năm 2020, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến 

thiết đạt 266.300 triệu đồng, bằng 107,6% so với dự toán tỉnh giao, bằng 103,4% 

dự toán thành phố phấn đấu và bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi 

ngân sách thành phố thực hiện 11 tháng đầu năm là 516.834 triệu đồng, đạt 73% 

dự toán thành phố giao, bằng 118,1% so với cùng kỳ năm 2020; Ước thực hiện 

năm 2021 là 677.443 triệu đồng, bằng 120,1% dự toán tỉnh giao, bằng 95,6% dự 

toán thành phố giao, tăng 11,9% so với năm 2020.  

đ) Hoạt động của các thành phần kinh tế 

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp, hợp 

tác xã trên địa bàn. UBND thành phố đã tổ chức gặp mặt gần 200 doanh nghiệp, 

Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về 

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025; lựa chọn được 01 mô hình HTX kiểu mới là Hợp tác 

xã An Sơn đủ điều kiện tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng mô 

hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025; rà soát, xử lý các hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng 

ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 20127. Trong những tháng cuối năm, 

hoạt động của hộ cá thể, hợp tác xã có xu hướng ổn định trở lại, trên địa bàn 

thành phố đã có 03 hợp tác xã thành lập mới; 845 hộ kinh doanh cá thể được cấp 

mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 426 hộ cá thể xin điều chỉnh, thay đổi 

nội dung đăng ký kinh doanh cho phù hợp với khả năng thực tế và nhu cầu thị 

trường.  

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây 

dựng cơ bản  

a) Công tác quản lý đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng (có báo cáo 

chuyên đề) 

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn. Phối hợp trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và lập 

dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 

2045; xem xét thông qua nội dung lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng thành phố. Phối hợp trình UBND tỉnh quyết định phê 

duyệt 20 nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị mới, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

các phường trên địa bàn; triển khai công bố 20 đồ án quy hoạch được phê duyệt 

đảm bảo đúng thời gian quy định. Rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 làm cơ sở pháp lý để lập quy 

                                           
7 02 HTX đã không còn hoạt động nhưng còn người đại diện theo pháp luật; 04 HTX không đăng ký mã số thuế trong thời 

hạn 01 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX; 03 HTX đã không còn hoạt động nhưng không xác định được 

các thông tin khác về HTX. 
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hoạch chi tiết các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và thực hiện các thủ 

tục về đất đai theo quy định8. Đề xuất, giới thiệu các địa điểm kêu gọi, thu hút nhà 

đầu tư để đầu tư các dự án theo Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn giai 

đoạn 2020 - 2035. 

Tích cực phối hợp với các Sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ được giao để 

mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ban hành Quyết 

định thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo mở rộng địa giới hành 

chính thành phố Lạng Sơn; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ 

đạo; 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. Phối hợp với Sở Nội 

vụ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xem xét phương án điều chỉnh phạm vi mở 

rộng thành phố Lạng Sơn. 

 Tham mưu ban hành 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 và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt 

công tác cấp giấy phép xây dựng, đã cấp được 484 giấy phép xây dựng; đã kiểm 

617 công trình, đạt 100% số công trình xây dựng được kiểm tra. Tỷ lệ công trình 

xây dựng đúng giấy phép đạt 96%; kiểm tra, xử lý 04 công trình xây dựng 

không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, 01 công trình xây dựng lấn 

chiếm diện tích, 19 công trình xây dựng sai nội dung giấy phép, 08 công trình 

xây dựng không có giấy phép. Ban hành kế hoạch xây dựng tuyến đường, phố 

đạt chuẩn văn minh đô thị 05 năm giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết 

định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn và kế 

hoạch thực hiện năm 20219, đã hoàn thành 10 đoạn tuyến đường, phố đạt chuẩn 

văn minh đô thị. 

Ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND, ngày 07/5/2021 về phê duyệt 

danh mục đường huyện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường huyện, 

đường thành phố đảm bảo mỹ quan đô và an toàn giao thông. Tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn 

đường bộ trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, thay thế, sửa 

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

đảm bảo chiếu sáng thường xuyên. Phối hợp với Điện lực thành phố, các đơn vị 

viễn thông triển khai chỉnh trang cáp viễn thông tại 26 tuyến phố chính trên địa 

bàn với chiều dài 47km đường dây. Khảo sát lập phương án thay thế đèn chiếu 

sán hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng thông minh IOT. Tăng cường 

công tác quản lý, chăm sóc cây xanh; cải tạo, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tại 

các trụ đảo giao thông, dải phân cách, vỉa hè trên một số tuyến đường tạo cảnh 

quan đô thị; trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng gắn với Lễ hội Festal hoa Đào 

                                           
8 Khu đô thị ven sông Kỳ Cùng, khu Nà Chuông - Bình Cằm; khu liên hiệp thể thao và khu giáo dục - đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill; Khu đô thị Green Garden. 
9 Hoàn thành công tác triển khai gắn biển tên đường, phố mới với 41 cột, 61 biển; gắn biển tuyến phố văn minh đô thị, văn 

minh đô thị tiêu biểu được công nhận trong năm 2020 với 21 vị trí; đang tiếp tục rà soát điều chỉnh các tuyến ngõ trên địa 

bàn. Rà soát, thống kê lập danh sách cấp chứng nhận số nhà cho nhân dân trong các tuyến đường ngõ, đã cấp được 4.670 

chứng nhận. 
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năm 2021. Triển khai thực hiện cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trên các tuyến 

đường năm 2021. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 24/8/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021-2025) cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý 

đất đai; 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; tiếp tục 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. Hoàn thành công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019 trình phê duyệt theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện xử lý các 

khu đất công trên địa bàn10. Thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, thuê đất và 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân và tổ chức11, đạt tỷ lệ 

99,4% số thửa cần cấp. Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường, đảm bảo 

các tuyến đường phố được thu gom rác kịp thời. Việc thu gom, xử lý rác thải 

hàng năm đạt trên 96% lượng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng cơ bản đảm 

bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo 

vệ môi trường12. Tổ chức lập sổ bộ thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2021 

và thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đạt 7.775 triệu đồng đạt 92% kế 

hoạch. 

Tham mưu xây dựng và ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

08/3/2021 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai đối với 56 

dự án, trong đó có (trong đó có 44 dự án đang triển khai và 12 dự án đang tạm 

dừng do chủ đầu tư chưa bố trí được kinh phí hoặc chưa chuẩn bị xong thủ tực 

đầu tư, lập trích đo để ban thông báo thu hồi đất, làm căn cứ triển khai thực hiện 

BT,HT,TĐC). Tập chung chỉ đạo kịp thời và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao. Đã đo đạc, 

kiểm đếm 31 dự án đối với 650 hộ gia đình và 21 tổ chức, tổng diện tích 

612.257m2 (trong đó phải thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 182 hộ gia đình 

bị ảnh hưởng 11 dự án). Phê duyệt phương án BT, HT và TĐC cho 519 hộ gia 

đình và 04 tổ chức với tổng giá trị 146 tỷ đồng và 39 ô tái định cư/38 hộ gia 

đình. Thực hiện chi trả tiền BT, HT & TĐC cho 379 hộ gia đình, với tổng số 

tiền: 87,9 tỷ triệu đồng thuộc các dự án đang thực hiện, đã bàn giao tổng diện 

tích 259.832,3m2 của 177 hộ gia đình và 02 tổ chức để thực hiện 14 dự án trên 

địa bàn.  

b) Công tác đầu tư xây dựng (có báo cáo chuyên đề) 

                                           
10 Trong tổng số 20 khu đất công, có 17 khu xử lý theo hướng công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền SDĐ, 03 khu xử lý 

theo hướng thu hồi để tổ chức bán đấu giá QSDĐ. 
11 480GCN/415 hộ gia đình, cá nhân/485thửa đất, diện tích 139.610,58m2, đạt tỷ lệ 99,4% số thửa cần cấp. Cấp GCNQSD 

đất do chuyển mục đích 74 Giấy chứng nhận/72 hộ gia đình, cá nhân/74 thửa đất, diện tích 7.050,59m2. Thực hiện tiếp nhận 

174 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; đã trả kết quả140 hồ sơ; đang thụ lý 34 hồ sơ. 
12 Đã trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật trong lĩnh vực môi trường 

với số tiền 300 triệu đồng; Xử phạt 01 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường với số tiền 03 triệu đồng. 
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Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 là 202.049 triệu đồng. Giá 

trị khối lượng thực hiện 11 tháng đạt 159.423 triệu đồng, bằng 78,9% kế hoạch 

vốn.  Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt: 161.724 triệu đồng, bằng 

80,0% tổng kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/12/2021 

đạt 188.529 triệu đồng, bằng 93,9% kế hoạch vốn, đến 31/01/2022 đạt 100% kế 

hoạch vốn giao.  

 Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển giao thông nông 

thôn giai đoạn 2021 - 2025; Ban hành 28 Quyết định hỗ trợ xi măng đầu tư xây 

dựng 45 tuyến đường GTNT với tổng chiều dài 6.709,6m, kinh phí đầu tư 6.448 

triệu, trong đó nhân dân đóng góp 5.432 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 887,6 tấn 

xi măng (tương đương 1.015 triệu đồng); đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử 

dụng 35 tuyến. 

 3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội   

a) Giáo dục - Đào tạo 

Hệ thống giáo dục Thành phố tiếp tục được củng cố, nề nếp, kỷ cương  

các trường, cơ sở giáo dục được giữ vững, chất lượng dạy và học được quan tâm 

thường xuyên. Đón đoàn kiểm tra của tỉnh và thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá 

duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH và THCS 

mức độ 3 năm 2020, 2021; đoàn kiểm tra đánh giá ngoài công tác kiểm định 

chất lượng giáo dục và công nhận duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia đối với 

02 trường tiểu học và 04 trường THCS. Tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021. 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác công tác phòng chống Covid-19 

trong trường học. Thực hiện kiểm tra, rà soát, trình phê duyệt và thi công xây 

dựng cải tạo, sửa chữa 22 trường học trên địa bàn. Ban hành Quyết định thành 

lập trường Mầm non Hoa Hướng Dương và đưa vào hoạt động theo mô hình 

trường mầm non có lớp chất lượng cao, tự chủ một phần tài chính. Phối hợp 

chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, hoàn thành tuyển 

sinh các cấp. Tổ chức lễ khải giảng năm học mới 2021 - 2022 gọn nhẹ, thiết 

thực, đảm bảo an toàn phòng dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở 

Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Lễ khởi công dự án “Ngôi trường 

hy vọng Samsung” do tổ chức Korea Food for the Hungry International 

(KFHI/Hàn Quốc) và Công ty TNHH Samsung Electronics tại Việt Nam tài trợ. 

b) Hoạt động văn hoá - thông tin và thể thao 

Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tổ 

chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, du 

lịch... đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp trước và trong Tết. 

Thực hiện công tác trang trí đường phố; trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng và 

Hội chợ hoa Đào xã Quảng Lạc. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19 nên đã dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật tập 

trung đông người để bảo đảm an toàn dịch bệnh. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm giải phóng Lạng Sơn và 19 năm 

thành lập thành phố. Thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cắt tỉa 

cây xanh, các hoạt động văn hóa văn nghệ phù hợp với điều kiện tình hình thực 
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tế, tổ chức 01 gian trưng bày thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chào 

mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. 

Hướng dẫn UBND các phường, xã, các di tích, điểm du lịch trên địa bàn 

thành phố tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Tổ chức 

bầu Ban quản lý di tích các phường, xã nhiệm kỳ 2021-2024. Tiếp tục tuyên 

truyền để Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong các hoạt động lễ hội 

trên địa bàn thành phố. Tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt các hoạt động thông 

tin, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Chỉ 

đạo tăng cường công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời. Phối hợp với 

VNPT triển khai xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC, xây 

dựng kế hoạch và quy chế hoạt động trung tâm. Tổ chức tập huấn nhập dữ liệu 

và khai thác Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) thành phố Lạng Sơn. 

Tổ chức bàn giao các trang thiết bị của Trung tâm điều hành đô thị thông minh 

IOC tích hợp với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. 

Ban hành Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 

2020 với tổng số 191 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 

96%; Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Khối, thôn văn hóa” năm 2020 

cho 87/87 khối, thôn trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 100%. 

Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động, các giải thể thao trên địa bàn phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tế; Tham dự lễ phát động Cuộc vận động “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Hướng dẫn người dân tập 

luyện TDTT kết hợp thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các phường, xã hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao. 

Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế số tỉnh 

giao, UBND thành phố đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 237/KH-UBND, ngày 

10/9/2021 triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 

2021; Thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế số thành phố tại Quyết định số 

2733/QĐ-UBND, ngày 16/9/2021, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 

làm Trưởng Ban chỉ đạo; 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Phó 

Trưởng ban và thành viên Ban chỉ đạo là Trưởng các phòng, ban liên quan. 

Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 

tại Thông báo số 906/TB-BCĐ, ngày 22 tháng 9 năm 2021, phân công cho các 

thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các địa bàn phường, xã. Chỉ đạo, hướng dẫn 

đôn đốc 8/8 phường, xã thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tiến độ và rút kinh nghiệm 

từng bước triển khai. Kết quả, thành phố đạt 69,3% số hộ gia đình có cửa hàng 

số và tài khoản thanh toán điện tử; 10,2% số hộ gia đình đầu tàu là những hộ có 

sản phẩm hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng lớn, được đào tạo, 

tập huấn, hướng dẫn sử dụng thành thạo, hỗ trợ mua và bán sản phẩm hàng hóa 

trên cửa hàng số. 

c) Công tác y tế - dân số, gia đình và trẻ em 

Đảm bảo phòng khám an toàn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và 

tinh thần phục vụ bệnh nhân, tăng cường sử dụng các trang thiết bị được cung 
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cấp đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn13. Đảm 

bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hoá chất phục vụ cho khám chữa bệnh, 

phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và thanh toán khám chữa bệnh BHYT theo quy định, tỷ lệ người 

dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,7%. Năm 2021, có 07 xã đạt bộ tiêu chí quốc 

gia về y tế, đạt 88%. Duy trì tốt công tác thường trực 24/24 tại phòng khám đa 

khoa Trung tâm Y tế thành phố và 8 trạm y tế xã, phường. Thực hiện tốt các 

chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện 

tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em. 

d) Thực hiện các chính sách xã hội 

Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan 

tâm thực hiện. Trong năm giải quyết việc làm mới cho 2.454 lao động, đạt 100% 

kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,1%, tăng 2,4% so với năm 2020. 

Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đảm bảo theo quy định14. 

Thực hiện tốt Chương trình dâng hương nhân dịp các ngày lễ, sự kiện chính trị 

của tỉnh, thành phố; thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dip tết nguyên đán 

Tân Sửu 2021, kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 15. Triển khai thực 

hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn đến 25 

hộ (13 hộ xây mới, 12 hộ sửa chữa), kinh phí 760 triệu đồng, trong đó nguồn của 

tỉnh hỗ trợ là 532 triệu đồng, đối ứng của thành phố và phường, xã là 228 triệu 

đồng, đến nay đã hoàn thành 16 hộ, 05 hộ đang tiếp tục triển khai, 04 hộ dự kiến 

chuyển sang 2022. Thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 202116. Rà 

soát, đối chiếu, quản lý tăng, giảm thẻ BHYT của người có công, đối tượng bảo 

trợ xã hội, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. Hiện nay có 

14.669 thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về chính sách cho vay vốn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc 

làm trên địa bàn thành phố, với 250 đại biểu tham dự. Nắm thông tin về tình 

hình lao động người nước ngoài trên địa bàn để thực hiện quản lý đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật đồng thời để phòng, chống dịch Covid-19. 

e) Dân tộc, tôn giáo 

Tình hình hoạt động của các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn diễn ra bình thường, ổn định, tuân thủ theo quy định không có vụ việc 

phức tạp trong tôn giáo, tín ngưỡng; đồng bào các tôn giáo luôn phát huy tinh 

                                           
13 Đã khám bệnh cho 13.974 lượt, điều trị ngoại trú quốc lập 947 lượt. Tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2021. 

Kiểm tra 488 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử lý theo quy định 101 trường hợp vi phạm (Trong đó: 

nhắc nhở 83, phát tiền 21,95 triệu đồng đối với 18 cơ sở). 
14 Chi trả cho 8825 lượt đối tượng người có công/12 tháng, với số kinh phí 16.544.894.000 đồng. Chi trả trợ cấp bảo trợ xã 

hội đối với 21.379 lượt đối tượng/12 tháng với tổng số kinh phí là: 10.137.235.000 đồng; hỗ trợ chi phí mai táng: 347,4 triệu 

đồng/60 lượt đối tượng. 
15 Tổ chức thăm, tặng và chuyển quà dịp tết Nguyên đán và 27/7 đến 4.543 lượt gia đình chính sách người có công với số tiền 

1.871,8 triêu đồng (trong đó: Chủ tịch nước 1.902 suất, với số tiền 586,5 triệu đồng; Tỉnh 1.923 suất, với số tiền 963 triệu 

đồng; Thành phố và XHH 182 suất với số tiền 119,8 triệu đồng; Phường, xã 536 gia đình với số tiền 202,5 triệu đồng). Tiếp 

nhận quà của Tỉnh và từ nguồn xã hội hóa với 972 suất quà tặng cho hộ nghèo, hô ̣cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có 

hoàn cảnh khó khăn, với tổng số quà tri ̣giá 508,7 triệu đồng, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn được nhận quà dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021.  
16 Tổng hợp sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2021: Theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, cuối năm 2021 thành phố có 66 hộ nghèo với 179 

nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,26% tổng số hộ dân; có 51 hộ cận nghèo với 166 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,20% tổng số hộ dân; có 05 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình  với 13 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,02% tổng số hộ dân.  
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thần đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tích cực 

lao động sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia các hoạt động từ 

thiện nhân đạo và giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công 

dân; không có hiện tượng lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống 

phá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

4. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tư pháp 

a) Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn  

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đã triển khai thực 

hiện thanh tra 07 cuộc/07 đơn vị17. Đã kết thúc 3/5 cuộc thanh tra, ban hành 2 Kết 

luận thanh tra18, đang thực hiện thanh tra trực tiếp 04 cuộc/04 đơn vị19. Phát hiện 

sai phạm về kinh tế với tổng số tiền là 442,784 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách 

nhà nước 66,011 triệu đồng; nộp bổ sung kinh phí công đoàn, giảm trừ thanh quyết 

toán và xử lý khác: 376,386 triệu đồng; Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 03 cá 

nhân, 06 tập thể.  

Kiểm tra đột xuất 01 cuộc đối với 7/8 UBND các phường, xã trong công tác 

quản lý đất nghĩa trang, khu chôn cất trên địa bàn theo Thông báo Kết luận của 

UBND tỉnh. Công tác kiểm tra doanh nghiệp được thực hiện đảm bảo kế hoạch, đã 

kiểm tra được 85 cơ sở kinh doanh dịch vụ, qua kiểm tra xử lý vi phạm 3 cơ sở với 

tổng số tiền xử phạt: 45 triệu đồng20. 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định. Đã tiếp 975 lượt công dân, 

tăng 61 lượt so với cùng kỳ. Tiếp nhận 603 đơn thuộc thẩm quyền (562 đề nghị, 41 

khiếu nại) tăng 39 đơn so với cùng kỳ, đã giải quyết 588 đơn (36 đơn khiếu nại, 

552 đơn đề nghị) đạt tỷ lệ 97,5%, vượt 1,5% so với chỉ tiêu kế hoạch. 

b) Tư pháp 

Xây dựng, ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch về triển khai công tác tư 

pháp năm 2021. Thực hiện tốt công tác phổ biến GDPL; công tác theo dõi thi 

hành pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; công tác xây dựng ban hành văn 

bản QPPL; kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, định kỳ công bố danh mục 

VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần; kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính, ban hành các quyết định xử 

phạt VPHC, quyết định khắc phục hậu quả. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối 

với công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch ở 2 cấp; Công tác chứng 

thực và đăng ký, quản lý hộ tịch được thực hiện đúng nguyên tắc “một cửa” 

phục vụ nhân dân kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính21.  

c) Phòng chống tham nhũng  

                                           
17 Nhà văn hóa khối 2, phường Tam Thanh; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn; UBND xã Quảng Lạc; Đội 

Quản lý Trật tự đô thị thành phố; Trường mầm non Hoàng Văn Thụ; Trường tiểu học Kim Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại. 
18 Thanh tra việc đầu tư cơ sở hạ tầng đối với Nhà văn hóa khối 2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; Thanh tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với phòng Giáo đục và Đào tạo thành phố. 
19 Trường MN Hoàng Văn Thụ; Trường tiểu học Kim Đồng; Trường THCS Vĩnh Trại; Đội Quản lý trật tự đô thị TP. 
20 Trong đó: Đoàn kiểm tra liên ngành 62 cơ sở, Đoàn kiểm tra phối cùng các sở, ngành của tỉnh 23 cơ sở. 
21 Thụ lý 201 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc (tăng 48 hồ sơ so với 9 tháng đầu năm 2020); 08 hồ sơ có 

yếu tố nước ngoài (đăng ký khai sinh: 02, đăng ký kết hôn: 02, đăng ký cha nhận con: 04). Chứng thực bản sao được 2.949 

bản; chứng thực chữ ký người dịch 516 việc; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 44 việc; đã ban hành 89 quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi 

phạm hành chính (giảm 55 quyết định so với 6 tháng đầu năm 2020). Tổ chức 06 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác xử 

phạt vi phạm hành chính, hoà giải ở cơ sở, công tác văn bản QPPL cho khoảng 880 đại biểu. 
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Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình công 

tác năm 2021 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; Kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy 

về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025.  

 Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí22. Triển khai tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". 

Đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm tra trong việc sử dụng ngân sách, đảm bảo 

công khai minh bạch và hiệu quả. Triển khai thực hiện quy định quản lý việc tặng 

quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ23. 

Tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và 

Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng do Thanh tra 

tỉnh tổ chức, Thành phố đã họp xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 

đối với Thành ủy Lạng Sơn. Triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng” đến các phòng, ban, ngành đơn vị trên địa bàn thành phố, 

được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham 

gia với 1.907 bài dự thi. 

Ban hành kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

thành phố, trong đó kiểm tra trực tiếp 4 cơ quan, đơn vị trực thuộc24; Kiểm tra được 

04 cuộc với 30 lượt cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã trong việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; ứng xử giao tiếp. Qua kiểm tra phát 

hiện, xử lý 21 trường hợp vi phạm (không xét thi đua khen thưởng năm 2021). 

5. Công tác quốc phòng - an ninh 

a) Quốc phòng, quân sự địa phương 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Tổ chức thành 

công Lễ giao nhận quân 2021 theo đúng nghi lễ, giao đủ 113 công dân, đảm bảo 

chất lượng không phải bù, đổi. Rà soát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng, an ninh và xây dựng kế hoạch thực hiện. Tham gia tập huấn quân sự, tập 

huấn các chuyên ngành, tập huấn cán bộ DQTV năm 2021 theo kế hoạch đảm bảo 

                                           
22 Báo cáo tổng kết chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2009-2020; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 

số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát 

hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU 

ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 

2016-2020; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2016-2021; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ 2016 đến 2021.... 
23 Số cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2020 là 515 người 

(trong đó khối chính quyền: 462, khối đảng, đoàn thể: 53); đã kê khai, công khai Bản kê khai 515 người. Tất cả các bản kê 

khai tài sản, thu nhập đã được công khai đúng quy định; Không có trường hợp nào phải xác minh lại tài sản, thu nhập. 
24 Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. 
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quân số, đạt kết quả khá. Xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện DQTV binh 

chủng theo quy định. Khảo sát, báo cáo đề nghị Bộ CHQS tỉnh thẩm định và kết 

luận vị trí khu Căn cứ chiến đấu của thành phố. Tổ chức tập huấn triển khai Luật 

Dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2019 theo kế hoạch; tham mưu xây dựng 

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo xây dựng KVPT 

thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức thành công Hội thi pháp luật về Dân 

quân tự vệ cấp phường, xã, thành phố, tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt giải Nhì toàn 

đoàn và cử cán bộ tham gia Hội thi cấp Quân khu. Hoàn thành diễn tập chiến đấu 

phòng thủ xã Mai Pha, phường Tam Thanh; tổ chức thành công diễn tập phòng 

cháy, chữa cháy rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021, kết quả hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện các chính sách hậu phương quân đội. 

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

Tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động 

không nhỏ đến đời sống của quần chúng nhân dân và tình hình an ninh trật tự 

trên địa bàn; các lực lượng chức năng đã tập trung toàn bộ lực lượng, phương 

tiện đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia 

công tác phòng, chống dịch; đảm bảo an toàn tuyệt đối địa bàn và các khu cách 

ly. Tình hình an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế trên địa bàn thành phố 

tiếp tục được duy trì, giữ vững, ổn định; Nhân dân trên địa bàn cơ bản tin tưởng 

và chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Chỉ 

thị, Nghị quyết và chủ trương phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương.  

Phạm pháp hình sự xảy ra 83 vụ, làm chết 01 người, bị thương 24 người, 

thiệt hại tài sản khoảng 978 triệu đồng (giảm 8 vụ, giảm 03 người chết, 17 người 

bị thương so với cùng kỳ năm 2020); đã điều tra làm rõ 76 vụ (đạt tỉ lệ 91,6%), 

bắt 86 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 400 triệu đồng, đặc biệt đã triệt xóa 2 

ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản. Điều tra làm rõ, khởi tố 05 vụ 07 bị can về 

hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.  

Phát hiện, xử lý 67 vụ 140 đối tượng có hành vi đánh bạc; đặc biệt đã đấu 

tranh làm rõ 01 vụ 03 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian 

mạng hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 3 tỷ đồng. Bắt, xử lý 71 vụ 93 đối 

tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (đặc biệt đã triệt 

phá 02 đường dây ma túy lớn), thu hơn 2,5 kg ma túy các loại. Phát hiện 10 vụ, 

xử lý 22 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 03 vụ 03 đối tượng trồng 47 

cây thuốc phiện. Bắt, xử lý các loại hàng hoá vận chuyển nhập lậu, tạm giữ hàng 

hóa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ25. 

Xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người, bị thương 02 người 

(giảm 03 vụ, giảm 01 người chết, giảm 03 người bị thương so với năm 2020). Tổ 

chức 2.671 ca với 13.254 lượt CBCS tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 

3.763 trường hợp vi phạm Luật GTĐB, xử phạt số tiền trên 4,8 tỷ đồng. 

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

a) Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và thi đua - khen thưởng 

                                           
25 Công an TP bắt, xử lý 27 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, tạm giữ hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, tổng trị giá khoảng 508 triệu đồng; 07 vụ 08 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu 61,8 kg pháo hoa nổ; Đội Quản lý 

thị trường bắt và xử lý 72 vụ hàng hoá nhập lậu, phạt hành chính: 507 triệu, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp: 435 triệu, trị  giá 

hàng vi phạm: 1.102 triệu đồng. 
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Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của bộ máy chính 

quyền; hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Thực hiện thôi 

chức danh Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ thành phố 

Lạng Sơn. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ban 

hành Quyết định giao biên chế công chức, người làm việc năm 202126. Xây 

dựng Danh mục khuyến khích đào tạo và thu hút giai đoạn 2021 - 2025; Ban 

hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 202127. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, thực hiện trách nhiệm công vụ và văn hóa công sở theo chủ đề “Siết 

chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. 

Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2021. Đã tiến hành kiểm tra được 04 

cuộc với 30 lượt cơ quan, đơn vị; UBND phường, xã trong việc thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; ứng xử giao tiếp . Nhìn chung, 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có ý thức chấp hành quy định về kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. 

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026; Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021). 

Ban hành các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích 

xuất sắc trong các lĩnh vực công tác28. 

b) Cải cách hành chính 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện; 

chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" từ 

thành phố đến các phường, xã; thực hiện giải quyết các TTHC đúng thời gian 

quy định, tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC thông qua hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 

công ích29. Ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ 

số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính 

(PAR INDEX), chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021. Tổ chức đánh giá mức độ hài lòng 

                                           
26 Ban hành QĐ giao biên chế công chức, người làm việc năm 2021. Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 với 

Sở Nội vụ. Xét tuyển HĐLĐ giáo viên 18 TH; nhân viên y tế: 04 TH; nhân viên HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP và NĐ 

số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND TPLS đối với 22 chỉ tiêu. QĐ bổ nhiệm vào 

chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng II và xếp lương đối với 35 TH. QĐ bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo 

viên THCS hạng II và xếp lương đối với 11 TH. QĐ bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giáo viên TH hạng III và xếp 

lương đối với 21TH. QĐ bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 01; 02; 03/2021 ngày 02/02/2021 của Bộ 

GD&ĐT: 722 TH. QĐ về bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hết thời gian tập sự  09TH. QĐ thôi việc 

theo nguyện vọng của viên chức 05 TH. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên đối với người đứng đầu 

đơn vị SN giáo dục công lập 26TH. Thực hiện rà soát số lượng viên chức, giáo viên, nhân viên chưa được bổ nhiệm vào 

ngạch mới 85TH. Bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 47 TH.  

Tuyển dụng CC không qua thi tuyển 03 TH; tuyển dụng 02 chỉ huy trưởng cấp xã; tiếp nhận từ huyện về CCVC 11 TH, 

CCCX 07 TH; điều động luân chuyển nội bộ đối với 27 viên chức, CCCX; tinh giản biên chế đối với 11 TH. Hoàn thành 

công tác đánh giá CB, CC, VC năm 2020, báo cáo Sở Nội vụ theo quy định. 
26 Đã cử đi đào tạo 01 TH, bồi dưỡng 576 TH. 
27 Đã cử đi đào tạo 01 TH, bồi dưỡng 405 TH. 
28 Tặng giấy khen cho 388 tập thể, 1.066 cá nhân. Tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 160 cá nhân, 73 danh hiệu tập 

thể LĐTT và 1.793 danh hiệu LĐTT. 
29 Tổng số TTHC được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố 250 TTHC. TTHC được công khai trên 

trang thông tin điện tử của thành phố 250/250 TTHC đạt tỷ lệ 100%; TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 226/250 TTHC đạt tỷ lệ 89,6%; TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 204/250 TTHC đạt tỷ lệ 81,60%; 

TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công cấp độ 3: 217/250 TTHC đạt tỷ lệ 86,8%; TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công 

cấp độ 4 là 148/250 TTHC đạt tỷ lệ 59,20%. 
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của tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC tại Bộ phận TN&TKQ của thành phố, 

UBND các phường, xã; Báo cáo rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính đang thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 

2021. Ban hành Quyết định phê duyệt và Công bố Chỉ số CCHC các cơ quan 

chuyên môn, UBND các phường, xã năm 2020. Thực hiện rà roát, đánh giá 

TTHC năm 2021 theo kế hoạch của tỉnh30. 

7. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật, chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử, bảo đảm an toàn y tế cho cử tri 

trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nguy hiểm, lây lan nhanh. Cuộc bầu cử 

được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, trở thành ngày hội 

của toàn dân; Cử tri các phường, xã trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao 

99,96%, trong đó có 6/8 phường, xã đạt tỷ lệ 100%31. Kết quả bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 

thành phố đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần quy định. Chuẩn bị tốt các điều 

kiện phục vụ tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Thực hiện tốt công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất HĐND và UBND 

thành phố và các phường, xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoàn chỉnh hồ sơ trình 

Thường trực HĐND tỉnh phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 

Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

Thường trực HĐND thành phố phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 8 

phường, xã (16 người); Chủ tịch UBND thành phố phê chuẩn Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND 8 phường, xã (24 người) đảm bảo theo Luật định. 

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, hạn chế 

- Do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế, nhất là 

lĩnh vực du lịch đạt thấp so với kế hoạch, vẫn còn thất thu ngân sách, tập trung 

những lĩnh vực như: xây dựng cơ bản tư nhân các trường hợp được miễn giấy 

phép, không có giấy phép; vận tải tư nhân; khách sạn, nhà hàng. 

- Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, vẫn còn để xảy ra tình trạng san 

ủi đất trái phép. Tiến độ thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cấp 

đổi GCNQSD đất chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Công tác cấp GCNQSD 

đất các khu đất công còn chậm, chưa xử lý dứt điểm. 

- Công tác quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất cập, chưa có biện pháp xử lý 

triệt để, vẫn còn tình trạng lần chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh bán hàng.  

- Mặc dù lãnh đạo UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gõ các khó khăn, vướng mắc nhưng tiến độ công  

tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhìn chung còn chậm, 

                                           
30 Tổng số thực hiện rà soát 22/247 TTHC, trong đó cấp huyện 13 TTHCS, cấp xã 9 TTHC. Kết quả, cấp huyện giũ nguyên 8 

TTHC, thực hiện cắt giảm thời hạn 5 TTHC; cấp xã giữ nguyên 6 TTHC, thực hiện cắt giảm thời hạn 3 TTHC. 
31 2/8 phường không đạt tỉ lệ 100% là Phường Chi Lăng đạt 99,93%; Vĩnh Trại đạt 99,80%. 
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không đảm bảo kế hoạch. Một số dự án đầu tư tiến độ chậm, thủ tục mất nhiều 

thời gian, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. 

- Tình hình tín dụng đen, cho vay nặng lãi tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Trên địa bàn đã phát sinh ca nhiễm COVID-19.  

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động có nơi, có lúc chưa nghiêm. 

2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động đến 

các mặt đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội. 

 Một số quy định pháp luật còn có sự chồng chéo, nhiều văn bản ban hành 

chưa kịp thời hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều lần nên khó khăn trong quá trình áp 

dụng, triển khai thực hiện.  

Ý thức chấp hành pháp luật trong công tác GPMB của một số bộ phận người 

dân còn hạn chế, chưa nghiêm; trong công tác phòng, chống dịch còn chủ quan, 

lơ là, chưa chấp hành nghiêm các quy định. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị tuy đã có chuyển biến nhưng công tác kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc trong thực hiện nhiệm vụ có lúc còn chưa thường xuyên, chưa quyết liệt. 

Một số cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, phường, xã tinh thần trách 

nhiệm chưa cao, chưa chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Đánh giá chung, năm 2021 tuy còn gặp nhiều những khó khăn, thách thức 

và còn có những mặt hạn chế, yếu kém nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ 

thống chính trị, sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, UBND thành phố 

đã kịp thời đề ra các giải pháp có có hiệu quả nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh 

tế - xã hội và kiểm soát tốt dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do địa dịch Covid-19. Hoạt 

động thương mại, dịch vụ ổn định. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm 

bảo. Quản lý tốt công tác thu - chi ngân sách, thu ngân sách đạt và vượt kế 

hoạch, thực hiện tiết kiệm chi có hiệu quả. Sản xuất nông, lâm nghiệp và chương 

trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểm mẫu đạt tiến độ theo 

kế hoạch; xây dựng được 03 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Lạng Sơn 

năm 2021. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được 

giữ vững. Trong số 19 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND thành phố 

giao có 17 chỉ tiêu đạt và vượt, 02 chỉ tiêu không đạt. Trong 05 nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021 của Ban Thường vụ 

Thành uỷ giao có 02 nhóm nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 03 nhóm 

nhiệm vụ hành thành tốt nhiệm vụ. 
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Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

 

1. Chủ đề năm 2022 

Năm 2022 thực hiện chủ đề: "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 

quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá". 

2. Mục tiêu tổng quát  

Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu năm 2022 đạt tốc độ tăng 

trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu 10-11%. Tiếp tục thực hiện các biện pháp 

tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tập trung thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện hệ thống kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực cho phát triển thương mại, du 

lịch, dịch vụ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, kiểu mẫu; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đảm bảo an 

sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm hữu nghị, hợp tác, xây dựng thành phố 

Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, hướng dần tới tiêu chí đô thị loại I. 

* Dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022 

a) Các chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu 10-11%. 

- Thu nhập bình quân đầu người 67 triệu đồng. 

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

- Tổng lượng khách du lịch năm 2022 là 2.350 nghìn lượt. 

- Doanh thu du lịch đạt 735 tỷ đồng. 

- Thu nội địa đạt 400 tỷ đồng. 

b) Các chỉ tiêu xã hội 

- Xây dựng 02 thôn kiểu mẫu; 06 khu dân cư kiểu mẫu. 

- Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá 90%; tỷ lệ khối thôn đạt tiêu 

chuẩn văn hoá 90%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 96%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%. 

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 8 xã. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 92%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm 0,02%. 

- Giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí 5%; Giảm phạm pháp hình sự 3%. 

c) Các chỉ tiêu môi trường 

- Trồng mới 30ha rừng; Tổng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao 10ha. 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt 98%; Tỷ lệ chất 

thải y tế được xử lý đạt 100%. 

- Kiểm tra 100% các công trình xây dựng; Tỷ lệ các công trình xây dựng 

thực hiện đúng giấy phép đạt 95% tổng số công trình được kiểm tra. 

- Xây dựng 10 tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị; Tỷ lệ đô thị 
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hóa đạt 73,5%. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ tại Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết 

HĐND và Kế hoạch, Chương trình, Đề án của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành báo cáo phương án tích hợp vào Quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch. 

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Tích cực phối hợp với các Sở, 

ngành của tỉnh thực hiện việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố 

Lạng Sơn. Hoàn thành lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Tập trung giải phóng mặt bằng các 

dự án của tỉnh và thành phố nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển 

thương mại, dịch vụ. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm 

của tỉnh và thành phố như: Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư 

TPLS, Khu liên hợp thể thao thành phố Lạng Sơn (Hạng mục: Sân vận động 

trung tâm và nhà thi đấu đa năng), Công viên Bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu 

Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh),... Triển khai thực hiện các Đề án đã 

được phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với tỉnh một số cơ chế, chính sách 

đặc thù cho thành phố. 

2. Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang "thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tập trung phòng, chống dịch 

theo nguyên tắc: ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm từ vùng dịch trở 

về địa bàn, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân 

loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ, khoanh vùng dập dịch ở phạm vi hẹp nhất có 

thể, điều trị kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục điều hành hoạt động cách ly tại khách 

sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả. Tiếp tục triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên diện rộng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục 

triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Rà soát lại toàn bộ 

nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để bổ sung, trang bị phục vụ công tác phòng 

chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác phòng, chống dịch. 

3. Về phát triển kinh tế 

Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu 

dùng và phát triển thương hiệu Việt. Phát triển mạnh thương mại điện tử và sự 

gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền 

thống. Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại. 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. Tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khai thác tốt các tiềm 

năng du lịch, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình du lịch. Thực 

hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng 
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Sơn giai đoạn 2021 - 2030. Xem xét mở lại và duy trì các hoạt động tại Phố đi 

bộ Kỳ Lừa, thực hiện mở rộng phố đi bộ Kỳ Lừa giai đoạn 2. Triển khai thực 

hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia lễ 

hội đền Tả Phủ - Kỳ Cùng. Bảo tồn các giá trị di sản văn hoá, cảnh quan môi 

trường nhằm phát triển du lịch bền vững. Tạo điều kiện phát triển mạnh các 

ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: tài chính, ngân hàng, du lịch, thương 

mại, khuyến khích phát triển các hình thức mua sắm hiện đại, thông minh; thúc 

đẩy sản xuất và đáp ứng kịp thời các nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân, 

mở rộng và nâng cao sức mua của thị trường. Phát huy hiệu quả mạng lưới chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn, xây dựng và thực hiện tốt văn minh 

thương mại. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Khai thác tối đa tiềm 

năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông 

nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, tập trung phát triển 

vùng trồng cây ăn quả, nông sản tập trung như: rau sạch, mật ong, hạt dẻ... Thúc 

đẩy triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm phát triển các 

sản phẩm đặc sản của địa phương 02 sản phẩm đạt 03-04 sao. Đẩy mạnh đổi mới 

các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp. Thực hiện tốt công tác trồng 

rừng mới, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. 

Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được phê duyệt. Tiếp tục triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

sửa đổi, bổ sung 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, giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp 

tục chỉ đạo toàn diện, quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, Xã 

Quảng Lạc hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng 02 

thôn kiểu mẫu, 06 khu dân cư kiểu mẫu. 

Tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và nâng cao năng lực hoạt động của các 

cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có. Xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, đầu tư các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Phát triển kinh tế tư nhân đi đôi với phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện 

Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh đến năm 2025, thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

trong khu vực doanh nghiệp; Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 

- 2025, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của thành viên trong hợp tác xã để hợp tác xã thực sự là thành phần quan 

trọng của nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi 

nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hiệu quả vào cụm 

liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt 

động xúc tiến, thu hút đầu tư. Tổ chức các Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh 

nghiệp nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình hoạt động của doanh nghiệp, từng bước tạo điều kiện thuận lợi thu hút các 

doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển trên địa bàn. 

Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát 
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triển kinh tế - xã hội. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu thu đạt và 

vượt dự toán ngân sách nhà nước. Tiếp tục nâng cao hiệu quả chi têu công, tăng 

cường kỷ luật tài chính, ngân sách, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; 

tiếp tục cơ cấu chi ngân sách Nhà nước theo hướng giảm chi thường xuyên tăng 

chi đầu tư phát triển, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư. 

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. 

4. Công quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường, GPBM, đầu tư xây 

dựng 

Tăng cường tham mưu phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển 

khai các dự án phát triển đô thị, từng bước xây dựng thành phố Lạng Sơn văn 

minh, hiện đại. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, công khai quy hoạch; 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn. Phối hợp rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các phường, khu đô thị trên địa 

bàn phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật, để đáp ứng yêu cầu phát triển 

không gian, chức năng đô thị, làm cơ sở để thực hiện thu hút dự án đầu tư. Hoàn 

thành xây dựng đề cương nhiệm vụ chương trình phát triển đô thị thành phố 

Lạng Sơn mở rộng; lập Đề án công nhận thành phố Lạng Sơn mở rộng đạt tiêu 

chí đô thị loại II. Xây dựng kế hoạch công nhận tuyến đường, phố đạt chuẩn văn 

minh đô thị năm 2022; tiếp dục duy trì, củng cố tiêu chí văn minh đô thị đối với 

các tuyến đường, tuyến phố đã được công nhận và triển khai gắn biển theo quy 

định. 

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

công cộng đô thị. Đề xuất thực hiện dự án thay thế hệ thống đèn chiếu sáng hiện 

hữu bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng thông minh trên địa bàn thành phố. Tăng 

cường thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công viên tạo cảnh quan 

đô thị. Triển khai thực hiện trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng năm 2022. 

Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư; chủ động tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án trên 

địa bàn. Tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, triển khai có hiệu quả các dự án quan trọng 

tại thành phố Lạng Sơn. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự 

án trọng điểm; thu hút các dự án đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào 

"Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong đầu tư xây dựng vỉa hè, đường giao 

thông nông thôn. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo vệ môi 

trường. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và giai đoạn 

2021-2025. Tiếp tục rà soát và quản lý chặt chẽ các khu đất công. Tập trung 

quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai; tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, tài nguyên khoáng 

sản. Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh 

và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp.  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch các dự 
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án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ, 

giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng, đưa vào sử dụng các dự án. Tập trung 

giải quyết tồn đọng, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án 

giải quyết các dự án có thời gian thực hiện kéo dài. Đề xuất một số cơ chế, chính 

sách trong công tác GPMB, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với tình hình trên địa 

bàn. Hoàn thiện các quy trình cưỡng chế khép kín, phối hợp với các nhà đầu tư 

trong tổ chức thực hiện GPMB các dự án, tạo các quỹ đất sạch cho thu hút đầu 

tư, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

5. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho 

học sinh. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Khuyến khích 

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

về tài chính. Khuyến khích giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nâng cao chất 

lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.  

Tích cực triển khai các Nghị quyết Trung ương về công tác y tế, dân số. 

Chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khoẻ. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm, tăng sự hài lòng của người dân. Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả 

mạng lưới y tế cơ sở, phát triển y học cổ truyền, y tế ngoài công lập, đẩy mạnh 

xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Tăng cường cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập. Thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; kiểm tra 

hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng; quản lý phòng khám 

tư nhân, phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm vi phạm. 

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể 

thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn 

của đất nước, của tỉnh và thành phố. Tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, 

con người Việt Nam nói chung và bản sắc dân tộc Xứ Lạng nói riêng, phát huy 

sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống 

nhân dân. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa; 

thực hiện trùng tu, tôn tạo nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử và danh lam 

thắng cảnh gắn với phát triển du lịch. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người thành phố Lạng Sơn phát triển toàn diện. Quản lý, tổ chức tốt hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa. 

Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng lực lượng thể thao thành tích cao. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 

năm ngày giải phóng Lạng Sơn và 20 năm thành lập thành phố (17/10/2002-

17/10/2022), 191 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức Đại hội Thể dục thể 

thao thành phố Lạng Sơn năm 2022. Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, tiếp 

tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 
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Thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình chính sách người có công, 

đối tượng bảo trợ và các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân; thực hiện các quyền của trẻ em, làm tốt công tác bình 

đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống tệ nạn xã hội. Thực hiện hiệu 

quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Triển khai kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 09/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai Pháp lệnh 

số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 

các văn bản hướng dẫn. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực giai đoạn 2021-2025 theo các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh. 

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo. Nêu cao tinh thần đoàn kết 

chống mê tín, dị đoan và lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi; tạo điều kiện 

cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 

tôn giáo chính đáng của Nhân dân. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; tư pháp 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

đúng quy định; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, chú trọng đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; tiếp 

tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý thị trường, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả. Đẩy mạnh các hoạt 

động công tác tư pháp. 

7. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính 

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp, duy trì và phát 

huy có hiệu quả hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập 

trung, thống nhất, hướng mạnh về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành; phát huy tính tự chủ, sáng tạo 

của cấp dưới trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động lắng 

nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân 

dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

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

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

nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” trong giải quyết các 

thủ tục hành chính của thành phố và các phường, xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất 

chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ, trình độ, năng lực chuyên môn phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đối với người đứng đầu chính quyền, 

các cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống, 

ngăn chặn các hành vi sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp.  
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Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn 

hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển 

hình tiên tiến trong công tác, học tập và lao động sản xuất. Phối hợp tổ chức tốt 

các cuộc tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND thành phố, các phường, xã. 

8. Tăng cường quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại 

Tiếp tục xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 

an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; kết 

hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự an 

toàn khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác diễn tập, 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. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.  

Bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa 

diễn ra trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xâm phạm 

an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, các biểu 

hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời giải quyết những 

vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật 

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

chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động, thường xuyên mở các đợt tấn công 

trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đẩy mạnh các biện pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường công 

tác phòng, chống cháy nổ. 

Nâng cao hiệu quả 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.  

9. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 

tâm, trọng điểm. Chủ động đề xuất, kiến nghị với các sở ngành, UBND tỉnh giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Thực 

hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa UBND với Thường trực HĐND, 

UBMTTQVN thành phố. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận 

động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng 

hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025./. 

 

Nơi nhận: 
- BTV, BCH Đảng bộ thành phố (B/c); 

  - TT HĐND TP (B/c); 

  - CT, PCT UBND TP; 

- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C,PVP+CV; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 
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