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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

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

chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra khá đa dạng, nguồn 

cung ứng hàng hóa phong phú đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân 

trên địa bàn thành phố, bên cạnh việc đảm bảo nguồn hàng công tác bình ổn thị 

trường giá cả hàng hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 dự báo sức mua của người dân có chiều hướng giảm 

so với dịp tết năm 2021. 

Công tác thu NSNN thành phố trong tháng, tính đến hết ngày 08/01/2022 

thu được 7.833 triệu đồng đạt 15,7% dự toán tháng; lũy kế 7.833 triệu đồng đạt 

2,2% dự toán tỉnh giao; đạt 2,0% dự toán phấn đấu và đạt 16,6% so với cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách thực hiện đến ngày 10/01/2022 là 2,6 tỷ đồng, lũy kế là 2,6 

tỷ đồng. Trong tháng, đã kiểm tra 06 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập 

lậu và vệ sinh ATTP, trong đó có 01 vụ vi phạm. Tổng số thu 750.000 đồng. 

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

2.1. Quản lý đô thị 

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

xây dựng trên địa bàn. Triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 theo hợp đồng ký kết. Thành lập Hội đồng 

thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. 

Tổ chức thành công lễ ký kết hợp đồng ba bên lập đồ án quy hoạch phân khu khu 

đô thị sinh thái Nà Chuông - Bình Cằm, tỷ lệ 1/2.000. 

Hoàn thành hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, phường Chi Lăng, tỷ lệ 1/500. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị công bố 03 đồ án điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện cung cấp 

thông tin quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện các thủ 

tục về xây dựng, điều chỉnh, chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định. 

Công tác quản lý cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng được nâng cao, chủ 

động rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện; 

đã tiếp nhận, thụ lý 43 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà ở của 

nhân dân (tồn từ tháng trước chuyển sang 12 hồ sơ); cấp 31 giấy phép xây dựng 

(trong đó: 20 giấy phép xây dựng; 09 giấy phép có thời hạn; 02 giấy phép điều 
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chỉnh); trả lại 04 hồ sơ chưa đủ điều kiện; đang tiếp tục thụ lý 08 hồ sơ. Công tác 

cấp giấp phép xây dựng được thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thời gian 

thực hiện theo quy định, có một số hồ sơ trước hạn, không có hồ sơ chậm hạn. 

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

huyện, đường thành phố thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị. Sửa chữa kịp thời 

hư hỏng nhỏ phát sinh, hạn chế hư hỏng lớn; thực hiện công tác quản lý duy tu, 

sửa chữa thường xuyên đường bộ: vét rãnh dọc thoát nước 5.980m; phát quang 

cắt cỏ lề đường, ta luy dương 650m2; phát cây che khuất tầm nhìn 15 vị trí; nạo 

vét phát quang cống 20 vị trí; vá ổ gà bằng cacbon 65m2. Triển khai thực hiện dự 

án: Nâng cấp mặt đường, Phố Phan Chu Trinh (từ đường Phan Đình Phùng đến 

đường Lương Văn Tri); Ngô Văn Sở (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Bắc Sơn); 

Bắc Sơn (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lương Văn Tri).  

Tiếp tục thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công viên tạo cảnh 

quan đô thị. Thực hiện cải tạo, trồng và chăm sóc hoa tươi, cây xanh tại các trụ 

đảo giao thông, dải phân cách, vỉa hè trên một số tuyến đường chính. Tiếp tục 

thực hiện kế hoạch cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường chính đảm bảo an toàn 

giao thông và mỹ quan đô thị với số lượng 25 cây. Thông qua phương án trang trí 

đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022; trang trí hoa cảnh tại một số khu vực công 

cộng, vị trí trung tâm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022. 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Hoàn thành trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 02 dự án; Trình 

thẩm định phê duyệt dự án đầu tư 01 dự án; phê duyệt điều chỉnh chủ trương 02 

dự án; phê duyệt Báo cáo KTKT công trình trình thẩm định 02 dự án; lựa chọn 

nhà thầu, kí hợp đồng xây lắp 03 dự án; Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm 

thu 01 công trình; hoàn thành thẩm tra quyết toán 02 công trình. 

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

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; Phối hợp với đơn vị tư vấn thực 

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

nhận quyền sử dụng đất 8 phường xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Trình 

UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để thực hiện các 

dự án, công trình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; 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; thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030;   

Ban hành 21 Thông báo thu hồi đất 65 hộ gia đình để thực hiện dự án 3 dự 

án với diện tích 2.224,0m2; 20 Quyết định thu hồi đất 19 hộ gia đình và 01 tổ 

chức để thực hiện dự án 3 dự án với diện tích 2.205,6m2; 06 Quyết định cưỡng 

chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 06 hộ gia đình để thực hiện 02 dự án 

với diện tích 7.784,7m2; 06 Quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc; 

05 Quyết định giao đất tái định cư (ấn định) cho 05 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng với bởi dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; 06 

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 33 hộ gia đình, cá 
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nhân và 03 tổ chức để thực hiện 12 dự án với giá trị bồi thường, hỗ trợ 

3.772.044.000 đồng và 01 ô đất. 

Cấp 48 Giấy chứng nhận/48 hộ gia đình, cá nhân 48 thửa với diện tích 

12.105,17m2. Cấp mới do chuyển mục đích được 9 Giấy chứng nhận/9 hộ gia 

đình, cá nhân/9 thửa với diện tích 2.023m2. 

Ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai tại trên địa bàn thành phố với số tiền xử phạt 41.500.000 đồng, buộc nộp lại 

số lợi bất hợp pháp số tiền 32.166.000 đồng.  

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. 

Thực hiện đo đạc kiểm đếm 13 hộ với tổng diện tích là 1.418,9 m2 của 07 

dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; Khu đô thị mới Bến 

Bắc; ; Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng; Điều chỉnh mở rộng Nam Hoàng 

Đồng I; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Mỹ Sơn; thực hiện đo đạc 

kiểm đếm bắt buộc 22 hộ tổng diện tích 22.449 m2 thuộc 02 dự án: Khu đô thị 

mới Mai Pha (16 hộ) và Điều chỉnh mở rộng Nam Hoàng Đồng I. 

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 24 hộ gia đình bị ảnh hưởng 08 dự án 

tổng số tiền 10.239.371.000 đồng; nộp nghĩa vụ tài chính 833.078.600 đồng. Chi 

trả tạm ứng cho 06 hộ bị ảnh hưởng 02 dự án, tổng số tiền 1.340.580.000 đồng. 

Đã bàn giao tổng diện tích 1.898,3 m2 của 09 hộ gia đình để thực hiện 03 dự án. 

4. Văn hoá - xã hội 

Tổ chức Thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 9, ngày hội tiếng Anh, Hội 

thi Cô nuôi giỏi cấp thành phố. Tổ chức Chương trình Trao tặng 100 Máy tính 

và 50 sim sóng Vinaphone, 50 sim sóng Viettel cho 100 em học sinh TH, THCS 

trên địa bàn theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang trong phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn . Hoàn thành kế hoạch 

tổ chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân 2022; Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động văn hóa và lễ hội truyền thống xuân Nhâm Dần 2022. Trang trí, tuyên 

truyền, cổ động trực quan tại các tuyến đường, khu trung tâm trên địa bàn thành 

phố nhân dịp các ngày Lễ, Sự kiện diễn ra trong tháng.  

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

kịp thời, đầy đủ. Công tác giảm nghèo đã lập dự toán, quản lý, thanh, quyết toán 

chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Triển khai công tác 

vay vốn dự án từ quỹ quốc gia về việc làm với tổng số vốn vay: 530.000.000 

đồng, tạo việc làm  14 lao động. Triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 

do đại dịch Covid-19 kịp thời đúng quy định. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 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. Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 
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Vắc xin Pfize cho trẻ em 12-14 tuổi thuộc các trường Trung học cơ sở trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn năm 2021. 

 * Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:  

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. Tính đến 16h00 ngày 11/01/2022 lũy tích trên địa bàn thành phố có: 

528 F0, 3364 F1, 6888 F2. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 Tỷ lệ người 

dân >18 tuổi được tiêm/ tổng số dân trên 18 tuổi: 74.489/75.706 = 98,39%; Tỷ lệ 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân >18 tuổi có mặt trên địa bàn thành 

phố: Mũi 1: 69.770/70.637=98,8%; Mũi 2: 68.063/70.637=96,4%; Mũi 3: 

16.538/70.637=23,4%; Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 

tuổi: Mũi1:  5293/5348 = 98,97 %; Mũi 2: 5255/5348 = 98,26 %; Tỷ lệ tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-14 tuổi: Mũi 1:  5227/5340 = 97,88 %; Mũi 2: 

5168/5340 = 96,78%. 

5. Công tác an ninh, quốc phòng: 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, công tác 

tuyển quân theo kế hoạch. Triển khai phương án đảm bảo ANTT Lễ Noel năm 

2021 và Tết Dương lịch năm 2022. Phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ, làm bị 

thương 01 người. Bắt 01 vụ 02 đối tượng đánh bạc dưới hình thức mua, bán số 

lô đề tư nhân với số tiền 19.614.000đ, khởi tố 02 bị can; Kiểm tra phát hiện 20 

vụ 21 TH có hành vi mua, bán số lô đề tư nhân, thu 32 cáp đề và 12.844.000đ. 

Bắt 13 vụ 19 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 3,966 gam 

Heroin, 46,627 gam MTTH và một số tang vật liên quan. Phát hiện 01 TH có 

hành vi kinh doanh 268 kg sản phẩm động vật (mỡ lợn) không có giấy tờ chứng 

minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 4.000.000đ, đang lập hồ sơ xử lý; 01 vụ 

có dấu hiệu gian lận thương mại, cấp 419 CCCD. Không có tai nạn giao thông 

đường bộ xảy ra, tổ chức 124 ca với 690 lượt CBCS tuần tra kiểm soát phát hiện 

lập biên bản 91 TH vi phạm Luật GTĐB (ô tô 55, mô tô 36). Tạm giữ giấy tờ 55 

TH ô tô; tạm giữ phương tiện 27 mô tô; phạt tại chỗ 07 TH mô tô với số tiền 

2.050.000đ. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 78 TH với số tiền 

89.425.000đ (ô tô 47, mô tô 31); tước quyền sử dụng GPLX 11 TH ô tô.  

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

Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, 

người lao động. thực hiện quản lý 1.217 công chức, viên chức với số hiện có: 

85/92 công chức tại 11 cơ quan chuyên  môn và 1135/1.151 viên chức tại các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại thực hiện 

nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã và tự đánh giá, 

xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Lạng Sơn năm 2021. 

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo kế hoạch.  

Thực hiện thanh tra 05 cuộc/05 đơn vị theo kế hoạch. tiếp được được 20 

lượt công dân (vào ngày 20/12/2021 và ngày 04/01/2022). Hoàn thiện báo cáo xác 

minh đơn 04 vụ (Nguyễn Bích Hợp, Đặng Văn Thọ, Nguyễn Tiến LuậnRà soát trình 

tự thủ tục, hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án 

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn.  
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Ban hành các kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác Tư pháp năm 2022. 

Thụ lý giải quyết 28 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. 01 hồ 

sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, 01 hồ sơ đăng ký khai sinh, 01 hồ sơ 

khai tử, chứng thực bản sao được 163 bản. Ban hành 01 Thông báo xử lý VPHC 

tước giấy phép lái xe; 10 Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng, đất đai. 

II. THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC 

1. Đánh giá chung: 

Thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin kịp thời tình hình lao động, 

công dân trên địa bàn từ vùng dịch trở về; kịp thời rà soát hỗ trợ người lao động 

bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; rà soát việc sử dụng lao động làm việc tại 

các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh.  

Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19. Việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường tại địa bàn các phường, xã 

còn khó khăn trong việc triển khai, đôn đốc công tác thu cũng như phối hợp thực 

hiện lập bộ, giải quyết những vướng mắc tại các khối, thôn.  

Công tác tham mưu về quản lý đô thị, trật tự xây dựng có việc, có lúc còn 

chậm, việc kiểm tra, xử lý có lúc chưa kịp thời, quyết liệt, triệt để dẫn đến hiệu 

quả xử lý vi phạm chưa cao.  

2. Trong thực hiện các văn bản chỉ đạo và Thông báo kết luận của 

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

Các đơn vị còn có nội dung chưa tham mưu giải quyết, tham mưu chậm: 

05 nội dung 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 nội dung 

+  Phòng VHTT: 02 nội dung; 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 02/2022 

 1. Lĩnh vực kinh tế 

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp 

Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2022. Phối hợp tổ chức chợ hoa xuân 2022. 

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. 

 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. Theo dõi, giám sát kiểm tra chặt chẽ tiến độ thu nợ, tiến độ thực hiện các 

biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế.  

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

Phối hợp rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng 

các phường, khu đô thị bảo đảm rà soát, xử lý những bất cập, phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu, chủ đầu 

tư lập quy hoạch các khu đô thị đã có quyết định chủ trương. Xây dựng kế hoạch 

và tổ chức hội nghị công bố công khai các đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng; tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên 

cổng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo giải quyết 

kịp thời các hồ sơ đủ điều kiện. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch 

thông qua việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra tự xây dựng trên địa bàn. 

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

cộng; thay thế, sửa chữa kịp thời các thiết bị điện chiếu sáng hư hỏng, đèn trang trí 

đảm bảo chiếu sáng thường xuyên phục vụ Tết Nguyên đán năm 2022. Phối hợp 

khảo sát, lập dự toán và hướng dẫn lắp đặt điện chiếu sáng công cộng đường ngõ 

theo đề nghị của nhân dân.  

Tiếp tục thực hiện duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, công viên tạo 

cảnh quan đô thị. Thực hiện cải tạo, trồng và chăm sóc hoa tươi, cây xanh tại các 

trụ đảo giao thông, dải phân cách, vỉa hè đảm bảo cảnh quan môi trường. Triển 

khai thực hiện trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022; trang trí hoa cảnh 

tại một số khu vực công cộng, vị trí trung tâm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và lễ hội Xuân năm 2022. 

Duy trì công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, nhà cũ thuộc sở hữu nhà 

nước. Thực hiện một số sửa chữa nhỏ tại các nhà chung cư như: Thông tắc đường 

ống nước thải căn hộ C1.4, chung cư Khòn Lải, phường Đông Kinh; sửa chữa 

đường ống chữa cháy và đường điện căn hộ D2.201 tại nhà chung cư phía Đông. 

Tổ chức thu tiền thuê nhà tập trung tại nhà ở xã hội tháng 01/2022. Tổng số  

thu quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn là 125.026.000 

đồng. Thực hiện kế hoạch đảm bảo công tác trật tự đô thị trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022. 

Tiếp tục bám sát địa bàn chủ động độc lập kiểm tra, theo dõi các công 

trình xây dựng. Nhắc nhở các chủ đầu tư xây dựng công trình tập kết phế thải, 

nguyên vật liệu xây dựng đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn giao thông, vệ 

sinh môi trường. 

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Hoàn thành trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 02 dự án;  thẩm định 

phê duyệt dự án đầu tư 01 dự án; Hoàn thành điều chỉnh bản vẽ thi công 01 dự án; 

Hoàn thành phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án; Thực 

hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; Thông qua nhiệm vụ, phương 

án thiết kế với Ban thường vụ Thành ủy 01 dự án. Tiếp tục triển khai thi công đối 

với 18 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. Tăng cường công 

tác quản lý đất đai trên địa bàn. Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án đo đạc chỉnh lý, đo 
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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 chỉ đạo 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 thực hiện tuyên truyền tới các phụ huynh và học sinh những biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tổ chức Sơ kết Học kì I, họp 

PHHS cuối học kì. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân năm 2022; 

Tổ chức các cuộc thi của ngành đảm bảo thời gian và tiến độ và phòng chống 

Covid-19 trong tình hình mới. 

Tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý đối với những trường 

hợp vi phạm các quy định trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang trong phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn thành phố. Tổ chức 

các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022 theo kế hoạch. Tăng 

cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn trật tự giao thông, an toàn vệ sinh 

thực phẩm; phòng chống buôn bán, sử dụng và tàng trữ pháo, vật liệu nổ; Tổ 

chức kiểm tra, xử lý tháo dỡ các bảng, biển quảng cáo không đúng quy định trên 

địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động các điểm kinh 

doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các đại lý, điểm kinh doanh thuê 

bao di động trả trước; thẩm định các hộ kinh doanh điểm CCDVTC ĐTCC nhận 

hồ sơ khi tiếp nhận đơn đề nghị thẩm định. 

Xây dựng kế hoạch triển khai nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 Chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định của Sở lao động - 

TB&XH tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác người có 

công với cách mạng năm 2022. Tiếp tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho các 

đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn; Thực hiện rà soát, đối chiếu, mua, cấp thẻ 

BHYT cho các đối tượng bảo trợ, người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo theo 

kế hoạch. Thực hiện công tác chuẩn bị nhân dịp tết Nguyên đán năm 2022, đảm 

bảo tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được tặng quà, động viên nhân dịp 

tết. Tiếp tục xét thẩm định hồ sơ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid -19.  

 Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; theo dõi, giám sát sức khỏe các chuyên gia 
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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. Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống 

Covid - 19 diện rộng cho người dân trên địa bàn. 

5. Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp: 

 Tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, 

công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ. Rà soát, tiếp tục 

bổ sung hồ sơ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; 

UBND các phường, xã. 

Tiếp tục duy trì lịch trực tiếp công dân thường xuyên theo quy định, tiếp 

công dân định kỳ vào ngày 01 và 16 hàng tháng. Tiếp tục thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 trên địa 

bàn thành phố; tổ chức triển khai thực hiện Kết luận thanh tra Chính phủ. Tiếp 

tục xây dựng, ban hành các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ công 

tác năm 2022; Rà soát các hồ sơ cưỡng chế theo quy định.  

Thực hiện tốt công tác tư pháp; ban hành các văn bản Kế hoạch quản lý 

nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021;  

6. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; theo 

dõi, giám sát, kiểm tra công tác khám sức khỏe sơ tuyển công tác tuyển quân tại 

các phường xã năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. 

Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo ANTT- TTATGT đêm Giao 

thừa và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán  

năm 2022./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Cục Thống kê 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 XX; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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