
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:186/TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày  18 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị trực tuyến triển khai 

các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 

 

Ngày 17/01/2022, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển 

khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. Tham dự Hội nghị tại 

điểm cầu của thành phố có: Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND, UB MTTQVN thành phố; Lãnh đạo các Ban: 

Kinh tế -Xã hội, Pháp chế HĐND thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên 

môn, ban, ngành, đơn vị thành phố. Tại phòng họp trực tuyến các phường, xã 

có: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường, xã, 

các tổ chức chính trị -xã hội phường, xã. 

Sau khi nghe phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo về tình hình kinh tế - xã 

hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và dự thảo Quyết định của UBND 

thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; ý kiến phát biểu 

của các đồng chí lãnh đạo thành phố, của một số cơ quan, đơn vị, UBND các 

phường xã; đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố kết luận như sau:  

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm thứ hai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 

XXIII và Nghị quyết HĐND các cấp. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp 

nối các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện của năm 2021, nhằm tạo sự đột phá 

phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo, thành phố 

tiếp tục thực hiện chủ đề: "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”. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 

17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo, phấn đấu tăng thu ngân sách trên 

10% so với chỉ tiêu tỉnh giao; điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, ưu 

tiên chi an sinh xã hội, chi cho công tác phòng, chống dịch,… Đồng thời xác 

định 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 để tập trung triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược "Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo đúng tinh thần chỉ đạo của 
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Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và các hướng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ương 

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 3 trụ cột là xét nghiệm 

- cách ly - điều trị và công thức: 5K + vắc xin + thuốc điều trị + ý thức người 

dân + công nghệ. Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có 

nguy cơ cao; chủ động thực hiện theo phương châm “Bốn tại chỗ”; tổ chức lực 

lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Tuyên 

truyền các đơn vị tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng chống 

dịch, trong đó “ý thức người dân là quan trọng nhất”. 

Chủ động chuẩn bị dự trữ đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, 

thuốc kháng vi rút, nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho thời gian tới nếu dịch lây lan 

rộng; chuẩn bị tốt phương án để tổ chức điều trị F0 tại nhà khi số lượng F0 tăng 

cao. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 và mũi 3 trên địa bàn; chuẩn bị có kế 

hoạch để tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi mà Chính phủ đang 

chuẩn bị triển khai. 

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quyết liệt ngay từ những ngày đầu, 

tháng đầu năm để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bám sát tình hình thực tế, 

tận dụng mọi cơ hội để phát triển KT-XH. Tiếp tục thực hiện phương châm 

hành động của năm 2022 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”. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong 

thực thi công vụ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; 

đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hành 

động quyết liệt, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, thách thức.  

3. 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. 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. 
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4. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, tích cực đấu tranh chống 

thất thu thuế, thu hồi nợ đọng, tập trung thu nợ tiền sử dụng đất, thu giá dịch vụ, 

thu từ đấu giá đất, thu thuế XDCBTN, thu CMĐSD đất, thu TSD đất từ cấp 

GCNQSD đất ban đầu, thu thuế vận tải taxi, nhà hàng, khách sạn,... phấn đấu 

tăng thu trên 10% so với dự toán tỉnh giao. Duy trì và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thành các tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Quảng Lạc. 

5. 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. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, quản lý trật tự xây dựng; đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, tiếp tục triển khai thực hiện 

các dự án đối tác công tư - PPP và đề xuất với tỉnh kêu gọi đầu tư một số dự án 

để tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố. 

6. 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. Tập trung chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo kế 

hoạch để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và 

của thành phố. 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.  

7. 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, 

triển khai các biện pháp kích cầu, phục hồi du lịch; tăng cường quảng bá tiềm 

năng, thế mạnh du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch; nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các dịch vụ du lịch. Tích cực thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực 

hiện các khu, điểm 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 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.  

8. Tiếp tục thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quản lý thị 

trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác giá cả, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, nhất là phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tết cho hộ nghèo, hộ 

chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... đảm bảo mọi nhà đều có tết. Tổ 

chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tiếp 

tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa.  

9. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, nhất là xây dựng 

nền tảng số dùng chung để thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành, khai 

thác dữ liệu; đẩy mạnh xử lý hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 4; phát 
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triển cửa hàng số, ATM mềm để người dân giao dịch trên nền tảng thương mại 

điện tử... 

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 

chính một cách thực chất để cắt giảm tối đa thời hạn giải quyết và đơn giản hoá 

thủ tục hành chính theo hướng loại bỏ các quy định, chi phí không cần thiết cho 

tổ chức, cá nhân; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tăng cường giám sát kết 

quả thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành 

vi gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân.  

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh 

thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm 

về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan nhà nước. 

11. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh trật 

tự, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế. Tăng cường thực hiện 

các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.  

12. Về một số nhiệm  vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 

08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 

năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Công văn số 545-CV/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 

của Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2021 của UBND 

thành phố về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố phối hợp các phường, xã tổ chức 

cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ đối với các trường hợp lấn chiếm lòng 

đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ, các lều quán, mái che mái vẩy, biển 

quảng cáo, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, dựng rạp không đúng quy định. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp 

với cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, người 

cao tuổi, người khuyết tật, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,... bảo 

đảm đúng đối tượng, chế độ, tránh trùng lặp. Phối hợp với UBND các phường, 

xã tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là các hộ 

nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp trợ cấp, cứu 

trợ kịp thời, không để người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết, kỳ giáp hạt. 

Khẩn trương phối hợp, đôn đốc UBND các phường, xã thực hiện hoàn thành 

việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19. 

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, theo chỉ đạo của tỉnh, không tổ chức bắn 

pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung 

đông người không cần thiết. Tùy theo tình hình dịch bệnh, các đơn vị chủ động 

tham mưu đề xuất việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội. 
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Dự báo thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh 

trật tự; trật tự an toàn giao thông, cháy nổ, tội phạm và các vi phạm pháp luật về 

kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, gian lận thương mại ... tiềm ẩn nhiều 

yếu tố phức tạp; Đề nghị Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, góp 

phần mang lại bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết. 

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các phường, xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng ban, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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