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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 tiếp 

tục được duy trì ổn định và phát triển, nguồn cung hàng hóa phong phú đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân và khách du lịch trên địa bàn. Trong 

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

Công tác thu NSNN thành phố tính đến hết ngày 14/3/2022 thu được 10,9 

tỷ đồng, lũy kế đạt 69,7 tỷ đồng; đạt 19,3% dự toán tỉnh; 17,4% dự toán thành 

phố giao; 49,6% so với cùng kỳ 2021. 

Trong tháng, đã kiểm tra 21 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu 

và vệ sinh ATTP, trong đó có 09 vụ vi phạm, xử phạt VPHC 09 vụ với số tiền 

28.000.000 đồng; tịch thu, truy thu số tiền 24.000.000 đồng. Tổng số thu 

52.000.000 đồng. 

Thực hiện duy trì thường xuyên công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh 

hại cây trồng; chỉ đạo phòng chuyên  môn hướng dẫn, vận động nhân dân mở rộng 

diện tích rau xuân hè theo quy trình VietGAP. Tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu 

độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2022 đúng Kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kế hoạch phát triển lâm 

nghiệp bền vững.  

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

2.1. Quản lý đô thị 

Triển khai thực hiện 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. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 154/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện 

Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035. Phối hợp với 

đơn vị tư vấn, các Sở ngành của tỉnh, UBND huyện Cao Lộc tiến hành khảo sát, 

đo đạc thực địa, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cung cấp hồ sơ, tài liệu 

liên quan phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 

Sơn đến năm 2045 theo hợp đồng đã ký kết. 

Trong tháng đã cấp 31 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 21 công trình 

xây dựng (trong đó: 13 công trình có giấy phép, 08 công trình miễn giấy phép 
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xây dựng). Ban hành 03 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả; 01 Thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công 

trình, phần công trình xây dựng vi phạm. 

Ban hành và triển khai Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/3/2022 phát 

động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022, triển khai 

đăng ký thi đua, khen thưởng năm an toàn giao thông 2022. Lắp đặt bổ sung 

Camera giám sát tại các tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa mở rộng giai đoạn 2 và bổ sung 

Camera đảm bảo ANTT, ATGT, TTĐT một số tuyến đường, phố trên địa bàn 

phường Vĩnh Trại. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án về chỉnh trang đô thị, 

gồm: nâng cấp vỉa hè tuyến đường Minh Khai; Cải tạo, mở rộng lề đi bộ cầu 

trên đường Trần Phú đoạn trước cổng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Chỉ đạo 

UBND các phường thường xuyên ra quân duy trì công tác trật tự đô thị trên các 

tuyến đường, phố, đặc biệt các khu vực trung tâm, các tuyến phố văn minh đô 

thị. 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. 

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

với 84 lượt hộ, tổng số tiền 60.756.900 đồng. Tổng số thu giá dịch vụ vệ sinh 

môi trường trên địa bàn thành phố là: 40.900.000 đồng, trong đó: Thu tại bộ 

phận một cửa 10 công trình xây dựng: 14.240.000 đồng. Thu tại Công ty Chợ 

Lạng Sơn: 26.660.000 đồng. 

2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 

Tính đến ngày 14/03/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 24.748 triệu 

đồng tương ứng với 9.15% kế hoạch vốn năm 2022. Dự kiến đến hết tháng 

03/2022, lũy kế giải ngân đến ngày 31/03/2022 đạt 78.277 triệu đồng, tương ứng 

với 28.95% kế hoạch vốn năm 2022. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Thông 

qua phương án thiết kế 03 dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 01 dự 

án; thẩm định điều chỉnh bản vẽ thi công 01 dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 01 dự án; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi 01 dự án; hoàn thiện thẩm định và phê duyệt 01 dự án; Phối 

hợp tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát thiết kế và dự toán chuẩn bị đầu tư  01 dự án; 

khởi công công trình xây dựng 02 dự án. Tiếp tục triển khai thi công đối với 13 

công trình. Công tác lập hồ sơ hoàn thành công trình: kiểm tra công tác nghiệm 

thu 08 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 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 2022 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; tiếp tục xử lý các khu 

đất công; phối hợp rà soát, tổng hợp việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực 

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

cáo thuyết minh phương án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi 
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Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh 

Lạng Sơn. 

Ban hành 03 Thông báo thu hồi đất 03 hộ gia đình để thực hiện 02 dự án 

với diện tích 1.232,1m2; 49 Quyết định thu hồi đất 49 hộ gia đình để thực hiện 

dự án 04 với diện tích 35.968m2; 45 Quyết định giao đất tái định cư cho 45 hộ 

gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng với bởi 03 dự án với diện tích giao 3.701,58 m2; 

04 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 50 hộ gia đình, cá 

nhân và để thực hiện 04 dự án với giá trị bồi thường, hỗ trợ 19.586.478.500 

đồng và 02 ô đất. Cấp 27 Giấy chứng nhận/23 hộ gia đình, cá nhân 27 thửa với 

diện tích 12.817,32m2 = 1,2 ha. Cấp mới được 08 Giấy chứng nhận/08 hộ gia 

đình, cá nhân/ 08 thửa với diện tích 2.262,1m2 =  0,23 ha. Tiếp tục đôn đốc Công 

ty TNHH Huy Hoàng và UBND các phường, xã đảm bảo chất lượng không để 

tồn đọng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

Thực hiện đo đạc kiểm đếm 88 hộ với tổng diện tích là 4.068,5 m2 của 04 

dự án. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 50 hộ gia đình bị 

ảnh hưởng 04 dự án với tổng giá trị 19.568.478.500 đồng, 04 ô tái định cư/04 hộ 

gia đình. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 20 hộ gia đình bị ảnh hưởng 06 dự 

án. Tổng số tiền 6.949.852.800 đồng; nộp nghĩa vụ tài chính 889.373.600 đồng. 

Chi trả tạm ứng cho 02 hộ bị ảnh hưởng 02 dự án: Khu đô thị mới Bến Bắc (01 

hộ); Hạ tầng khu dân cư khối 8, phường Đông Kinh (01 hộ), tổng số tiền 

821.825.000 đồng. Đã bàn giao tổng diện tích 9.940,5 m2 của 21 hộ gia đình để 

thực hiện 08 dự án: Khu tái định cư dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Khu đô 

thị mới Bến Bắc; Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; Khu đô thị mới Mai Pha; 

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

Đông Kinh); Khu đô thị Phú lộc II và đường 37m; Hạ tầng khu dân cư khối 8, 

phường Đông Kinh; Mở rộng vườn thực nghiệm của Trung tâm ứng dụng, phát 

triển Khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm. 

4. Văn hoá - xã hội 

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19.  

Chuẩn bị các điều kiện tham gia thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh; tổ chức diễn tập 

phòng, chống dịch COVID-19 tại trường TH Đông Kinh, THCS Vĩnh Trại. 

Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 

thành phố Lạng Sơn. Tổ chức thành công Lễ dâng hương Đền Tả Phủ; hướng 

dẫn các phường, xã tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo an toàn, đúng quy 

định. Tổ chức thành công thi đấu môn Điền kinh, Bóng bàn Đại hội TDTT thành 

phố Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021; chuẩn bị các điều kiện tham gia Đại hội 

TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022. 

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

đảm bảo đúng - đủ - kịp thời - đến tận tay đối tượng. Duy trì các hoạt động của 

CLB ngăn ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - 

nhà tạm lánh; Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước 

ngoài tại xã Mai Pha. Hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác 
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quản lý người nghiện, lập sổ theo dõi công tác cai nghiện và quản lý sau cai; làm 

tốt công tác cai nghiện và thẩm định hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện băt buộc.  

Tiếp tục duy trì gắn 45 địa chỉ nhân đạo với số tiền trị giá: 10.450.000đ; 

Thực hiện dự án “Nồi cháo tình thương” cung cấp: 582 suất cháo trị giá: 

4.251.000đ. Tổ Thiện Tâm phát 510 xuất cơm cho các bệnh nhân tại bệnh viện 

phổi, bệnh viện Đa khoa, bệnh viện Cao Lộc trị giá: 12.750.000đ.  

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

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tính đến ngày 16/3/2022 lũy tích trên địa 

bàn thành phố: 18519 F0, 9580 F1, 8854 F2 (cụ thể: 18519 F0: 11662 hoàn 

thành điều trị, 1091 thực hiện điều trị tại cơ sở y tế, 4954 ca điều trị tại nhà; 

9580 F1 trong đó: 6945 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế, 2635 F1 đang 

thực hiện cách ly theo quy định; 8854 F2 trong đó: 8854 trường hợp đã hoàn 

thành cách ly tế). Tình hình tử vong do COVID-19 lũy tích: 27 trường hợp. Tính 

đến thời điểm hiện tại 8/8 xã phường đang ở Cấp 3 (vùng cam); quy mô thành 

phố ở Cấp 3 (vùng cam). 

5. 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. Ban hành Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng 

ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng; bổ nhiệm lại chức vụ Phó đội trưởng Đội 

Trật tự đô thị thành phố Lạng Sơn; Quyết định tinh giản biên chế kỳ I/2022 đối 

với 02 viên chức. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã năm 

2022. Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực hiện thanh tra 03 cuộc/03 đơn vị theo kế hoạch. Tiếp được 16 lượt 

công dân (vào ngày 16/02/2022và ngày 01/3/2022). Hoàn thiện báo cáo xác 

minh đơn 02 vụ (Nguyễn Tiến Luận, Ba Văn Chương); tổ chức đối thoại 02 vụ. 

Ban hành thông báo và thụ lý giải quyết 19 hồ sơ xin thay đổi, cải chính 

hộ tịch, xác định lại dân tộc; 02 hồ sơ đăng ký kết hôn; 01 hồ sơ khai sinh có 

yếu tố nước ngoài; Chứng thực 36 trường hợp chữ ký bản dịch; 10 trường hợp 

chữ ký cá nhân; 122 trường hợp bản sao từ bản chính. 

6. Công tác an ninh, quốc phòng 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trong 

tháng phạm pháp hình sự xảy ra 09 vụ (tăng 06 vụ so với tháng trước), làm bị 

thương 06 người, thiệt hại tài sản trị giá 46.200.000đ. Bắt 02 vụ 11 đối tượng 

đánh bạc, thu 3.270.000đ, bắt 01 đối tượng trộm cắp tài sản; Bắt 02 vụ 12 đối 

tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử phạt VPHC 02 trường hợp 

tàng trữ, sử dụng chất ma túy, số tiền 6500.000đ. Đưa 01 đối tượng đi Cơ sở cai 

nghiện ma túy; Phát hiện 02 vụ 02 TH có hành vi vận chuyển, kinh doanh 100lo 

sữa tắm, 500 bộ kit test Covid-19 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất 

xứ, trị giá khoảng 50.000.000đ. Tổ chức 199 ca tuần tra kiểm soát phát hiện lập 

biên bản 104 TH vi phạm Luật GTĐB (ô tô 72, mô tô 32). Xử phạt tại chỗ 16 
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TH = 2.550.000đ; tạm giữ phương tiện 10 TH; tạm giữ giấy tờ 78 TH. Ra quyết 

định xử phạt VPHC 107 TH = 103.264.000đ; tước giấy phép lái xe 10 TH.  

II. THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ THÔNG BÁO KẾT 

LUẬN CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ 

- Các đơn vị còn có nội dung tham mưu giải quyết chậm: 01 nội dung  
(phòng Tài nguyên và Môi trường) 

- Các đơn vị còn có nội dung chưa tham mưu giải quyết: 07 nội dung 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 nội dung 

+ Phòng Quản lý đô thị: 04 nội dung 

+ Phòng Kinh tế: 02 nội dung 

(Có Biểu chi tiết kèm theo Báo cáo) 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 4/2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

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.  

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ và phòng chống cháy 

rừng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, mua, bán, vận chuyển lâm sản. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa 

bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các dịch bệnh không để dịch lây lan và 

phát sinh ra diện rộng. 

Triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng 

cao xã Quảng Lạc; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành 

phố Lạng Sơn năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham 

gia xây dựng và duy trì nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2022. 

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

2.1. Lĩnh vực quản lý đô thị 

Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, thu thập thông tin xây dựng đồ 

án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2045; xây 

dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn đến năm 2035. Tiếp tục 

triển khai thực hiện lập phương án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng 

Sơn. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thông qua việc cấp giấy phép 

xây dựng và kiểm tra xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường 

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

dự án đã công bố quy hoạch. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trường 
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hợp vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, kết hợp tuyên truyền nhân dân thực hiện 

phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình kiểm tra. 

Phối hợp với các đơn vị Viễn thông, Điện lực thành phố rà soát, chỉnh trang 

mạng cáp ngoại vi viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn trên địa bàn thành 

phố. Lựa chọn phương án thay thế quả cầu trang trí đường Hùng Vương tại nút 

giao Trần Hưng Đạo và Cửa Nam. Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về 

chủ trương thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đèn chiếu sáng hiện hữu bằng đèn Led 

tiết kiệm năng lượng thông minh IOT. Đôn đốc UBND các phường tổ chức họp 

dân, thực hiện cam kết xây dựng tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh đô thị để 

thực hiện trong năm 2022. Triển khai lập phương án cải tạo, trồng cây xanh 

khuôn viên phía nam cầu 17/10, khu tái định cư và dân cư Nam thành phố. 

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

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

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

2.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 

Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công 01 dự án; thẩm định điều 

chỉnh bản vẽ thi công 01 dự án; Lập bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình 01 dự án; phê duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án; Hoàn thành hồ sơ báo cáo 

nghiên cứu khả thi 02 dự án; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án; 

phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu tư vấn 01 dự án; Lập hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch cục bộ và trình phê duyệt chủ trương đầu tư  01 dự án. Công tác lập hồ sơ 

hoàn thành công trình: Kiểm tra công tác nghiệm thu 08 công trình; hoàn thành 

thẩm tra quyết toán 02 công trình. 

Tiếp tục triển khai thi công đối với 13 công trình: Cải tạo, mở rộng cảnh 

quan khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh, Phường Tam Thanh; Hạ tầng khu 

dân cư khối 8, phường Đông Kinh; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư 

Mỹ Sơn; Kè suối Lao Ly; Tubổ di tích khảo cổ Mai Pha, tỉnh Lạng Sơn; Xây 

dựng nhà 12 lớp học trường mầm non 8/3; Hỗ trợ xây dựng Trụ sở công an xã 

Mai Pha; Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên Hồ Phai Loạn; Trục đường đối ngoại 

và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làmviệc Công an Tỉnh; 

Nạo vét Suối Ngọc Tuyền (đoạn từ trước cửa hang Tam Thanh đến cửa trước 

cửa hang Nhị Thanh; Lắp đặt chỉnh trang hệ thống chiếu sang đô thị đường Lý 

Thường Kiệt; Hệ thống thoát nước cho khu đô thị mới phía đông; Trục đường 

đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công 

an Tỉnh; Trường mầm non 19-5; Công viên bờ sông Kỳ Cùng. 

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

Tập trung giải quyết cơ bản các dự án còn vướng mắc. Chỉ đạo công tác 

thu hồi đất; thẩm định phương án BT, HT và TĐC; giao đất tái định cư; tham 

mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất các dự án trên địa bàn 

Chỉ đạo thực hiện công tác rà soát đất công. Tiếp tục phối hợp với các cơ 

quan liên quan kiểm tra và tham mưu giải quyết, đề xuất phương án giải quyết 

các khu đất công trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. 
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 Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất, tài sản trên đất 

theo thẩm quyền đối với các khu đất đủ điều kiện góp phần hoàn thành dự toán 

thu ngân sách thành phố. 

Tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, 

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

địa bàn đảm bảo theo kế hoạch. 

4. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 theo quy định. Tham gia kỳ thi chọn HSG các môn văn hoá lớp 

9 cấp tỉnh; thi GV mầm non giỏi cấp tỉnh; Tổ chức thi thử vào lớp 10 THPT. 

Kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 

năm học, các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất; Tổ chức thi “Rung chuông 

vàng” cấp 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. Tổ chức các hoạt động 

nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2022 trên địa bàn thành phố.  Tiếp tục tuyên 

truyền, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các 

điều kiện tham gia giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

và Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT 

thành phố Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021;  

Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách của người có công và bảo trợ đảm 

bảo đúng quy định. Hoàn thành báo cáo công tác giảm nghèo phục vụ nội dung 

kiểm tra, khảo sát của Ban VHXH HĐND tỉnh.  

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

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức tiêm 

vắc xin mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 

đến dưới 18 tuổi; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vắc xin. 

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.  
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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. Tăng 

cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; trọng tâm là tội phạm trộm cắp tài 

sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín 

dụng đen”; triệt xóa các điểm bán lẻ trái phép chất ma túy; xử lý nghiêm các vi 

phạm trong lĩnh vực quản lý kinh tế và môi trường. Đảm bảo thực hiện đúng quy 

định trong công tác điều tra xử lý, tiếp nhận và giải quyết tin báo tổ giác tội 

phạm./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thống kê tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- 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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